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Sammanfattning 
 
Sedan 2009 har Skanska Sverige byggt energieffektiva flerbostadshus med prefabricerade 
sandwichelement i betong, ett kostnadseffektivt sätt att uppnå hög kvalitet och bra energipre-
standa. I ett antal av dessa projekt har det förekommit problem med vatteninträngning under 
produktionstiden, vilket kräver extra torkinsatser, väntetider och skadeutredningar. Om fukt 
kvarstår under brukstiden finns risk för fuktskador, olägenheter och ohälsa bland boende. 
 Inledande intervjuer och observationer visar att några problematiska detaljer är vertikala 
elementskarvar, anslutning mellan yttervägg/bjälklag, yttervägg/sockel samt mot balkongdörr. 
För att förbättra dessa detaljer utvärderas existerande lösningar mot en kravbild innehållande 
tillämpliga funktionskrav för anslutningsdetaljer. Sedan genereras nya förbättringsförslag för 
att testas i en teoretisk studie med hjälp av respondenter med kompetens inom inköp, mon-
tage, produktion, tillverkning och byggkonstruktion.  
 Studien visar att det finns flera sätt att utveckla detaljerna för att förbättra fuktsäkerheten 
under produktionsfasen utan att orsaka betydande värmeförluster genom köldbryggor eller 
försämrad lufttäthet. 

- Vertikala skarvar kan regntätas redan vid montage genom en klämlist i gummi eller ge-
nom en tandning i ytterskivan.  

- Avrinning från massiva bjälklag till yttervägg kan förhindras genom en installations-
ränna en bit in från väggen eller en uppstickande del av innerskivan.  

- En ingjuten gummiduk eller papp kan säkerställa avledning av vatten i fasadens nedre 
del och förhindra vidare transport till konstruktion under mark. 

- Självhäftande material som täcker sandwichelementens överkant redan från fabrik kan 
skydda element från uppfuktning under transport, lagring och före tätt hus.  

- Dräneringskanaler i balkongplattan kan säkra vattenavledning även vid låg nivåskill-
nad.  

De flesta förslag medför dock konsekvenser genom främst ökade kostnader och extra arbete 
eller svårigheter vid montage. Vidare studier är nödvändiga för att kartlägga sannolikheten för 
och konsekvenserna av vatteninträngning vilket kan ge underlag för värdering av olika före-
byggande åtgärder. Praktiska försök av ovanstående lösningar krävs för att säkerställa funkt-
ionen före implementering i projekt.  
 Generellt bör detaljer redovisas tydligare i bygghandlingarna från huvud- och prefabkon-
struktör för att undvika otydlighet och utförandefel. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till 
byggbarheten så att konstruktionsdetaljerna inte bara är teoretiska lösningar. 
 Detta examensarbete presenterar inga färdiga detaljlösningar, utan koncept och idéer vars 
potential i teorin har bedömts och värderats av experter inom området. Resultatet ger en väg-
visning om vilka alternativ som, efter vidare utvärdering, har potential att användas inom 
Skanskas plattformar för standardisering av tekniska lösningar. 

  



 

 
 

Abstract  
 
Skanska Sweden has produced low energy housing since 2009 using prefabricated concrete 
sandwich elements, as a cost-effective way to reach high quality and excellent energy perfor-
mance. Some of these projects have faced problems related to water infiltration due to rainfall 
during construction, resulting in extra resources for drying the structure, time delays and 
complicated leakage investigations. If moisture levels remain high when the construction 
phase is completed, there is risk of moisture damage or inconvenience for the users.   
 Initial interviews and observations at construction- and manufacturing sites reveal some 
details with large potential for improvement; vertical sandwich element joints, connections 
between external walls and slabs, external walls and foundation and between balcony door and 
balcony slab.   
 To improve these details, existing connections and joints were assessed using a list of func-
tional requirements according to Swedish national building regulations that each connection 
need to fulfil to ensure proper functioning of the building. Suggestions for improvement were 
gathered and new ideas generated. These propositions were tested by interviewing experts in 
material purchasing, construction techniques and structural engineering. 
 The study shows that there are many possible ways to improve connection details to avoid 
water infiltration without increasing energy losses or air leakage. 

- Vertical joints can be protected from rain using a P-shaped rubber profile or by chang-
ing the geometry of the external facade panel.  

- Leakage from massive concrete slabs into sandwich walls can be prevented by an ver-
tically extended part of the inner concrete panel or a draining channel for installations.   

- Self-adhesive sealing strips covering the top of the sandwich elements can prevent 
moistening of the building materials during transport and construction. 

- Inserting a rubber or bitumen membrane to the inner concrete panel during casting 
can ensure drainage and prevent leakage to lower structures such as cellars, terraces or 
parking garages. 

- Channels in the balcony slab can ensure drainage without reducing accessibility for 
disabled persons.  

However, many of the suggested details increase cost and complicate the assembly of the 
building. Further studies are required to identify the probability and the consequences of wa-
ter infiltration to assess the accepted cost of preventing actions. Practical experiments are also 
needed to establish the performance of each new detail. 
 Details should be better presented on drawings to avoid misunderstandings and it is highly 
necessary that the designer always consider the constructability of a detail. This master thesis 
does not include finished solutions, but a theoretical evaluation of alternatives of which some 
have potential to enter Skanska’s system for standardized components after further evaluation.   
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Begreppsförklaring 
 
nära nollenergibyggnader  byggnader med mycket hög energiprestanda och 

där den mycket låga mängden energi som krävs 
främst tillförs genom lokala förnyelsebara energi-
källor (EUT, 2010). 

passivhus med passivhus menas i detta arbete bostäder med 
hög energiprestanda som certifierats enligt 
FEBY09 eller FEBY12.  

lågenergihus nyproducerade byggnader som kan uppvisa 50 
procent lägre energiförbrukning än krav enligt 
BBR (Lågan, 2013). 

byggnadens specifika energianvändning  byggnadens energianvändning fördelat på upp-
värmd golvarea Atemp, kWh/m2 och år exkl. hus-
hållsenergi (BFS 2011:26).  

installerad eleffekt för uppvärmning sammanlagd effekt hos de elektriska apparater som 
krävs för att upprätthålla inomhusklimat, varmvat-
ten-produktion och ventilation vid byggnadens 
maximala behov (BFS 2011:26). 

byggsystem den bärande stommen och andra tekniska system; 
t.ex. installationer och stomkomplettering, som 
tillsammans uppnår byggnadens funktion. I bygg-
systemet kan även bland annat affärsmodell, pro-
jektering, produktionssystem och logistik integre-
ras. 

anslutning med anslutning menas i detta arbete den zon där 
elementen möter varandra eller andra konstrukt-
ionsdetaljer och förbinds eller fogas. 

kritiskt fukttillstånd  den relativa fuktighet under vilken materialet bibe-
håller godtagbar funktion under hela tiden som 
materialet exponeras för fukttillståndet (Nevander 
& Elmarsson, 1994).  
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teknisk plattform en teknisk plattform består i huvudsak av ett antal 
färdiga modulariserade tekniska lösningar för olika 
byggnadsdelar, t.ex. stomme, anslutningsdetaljer 
och inredning som kan kombineras till olika pro-
dukter (Boverket, 2008).   

Teckenförklaring 
 
Aom area mot uppvärmd inomhusluft (m2) 

Atemp uppvärmd golvarea (m2) 

q  värmeflödestäthet (W/m2)  

U  värmegenomgångskoefficient (W/m2K, W/m2 °C) 

Um  genomsnittlig värmegenomgångskoefficient för en byggnad  

(W/m2K, W/m2°C) 

∆!! korrigering för förbindelsearmering (W/m2K, W/m2 °C) 

!  fukthalt (kg/m3) 

Ψ  linjär värmegenomgångskoefficient (W/mK) 

!  punktformig värmegenomgångskoefficient (W/K) 

!  värmekonduktivitet (W/mK, W/m°C) 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sedan mitten av 2000-talet minskar energianvändningen i nybyggda svenska bostäder till 
följd av hårdare myndighetskrav och större efterfrågan på miljövänligt boende. Det visar att 
byggindustrin är på god väg att möta Sveriges regerings mål om minskad energianvändning i 
bostäder och lokaler med 20 procent till 2020 och 50 procent till 2050. Bakgrunden till detta 
är EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda där alla nya byggnader ska vara nära nollener-
gibyggnader senast i slutet av 2020 (EUT, 2010). 
 Det har genomförts många nybyggnadsprojekt under senare år som resulterat i bostäder 
med mycket låg energianvändning. Hårdare energikrav kräver i regel mer material och större 
noggrannhet i byggandet vilket ökar kostnaderna för dessa projekt. Byggbranschen har sam-
tidigt sedan början av 2000-talet kritiserats hårt för kvalitetsfel, låg produktivitet och höga 
kostnader (Byggkommissionen, 2002). Det som nu måste göras är att både höja kvaliteten 
och energiprestandan – samtidigt som kostnaderna för nyproduktion av bostäder bör 
minska!  
 För att åstadkomma detta har de flesta byggföretagen på den svenska marknaden satsat 
hårt på utveckling mot industriellt bostadsbyggande. Genom att utveckla standardiserade 
processer och tekniska lösningar leder detta till högre kvalitet och lägre kostnader, men ställer 
samtidigt höga krav på samordning, kontroll och planering för att undvika allvarliga fel som 
påverkar hela byggprocessen (Byggkommissionen, 2002).  
 Två betydande delar av det industriella byggandet är utveckling av tekniska lösningar och 
användningen av prefabricerade element. Förtillverkning i fabrik innebär att byggprocessen 
kan optimeras och går helt i linje med principen för Lean production; städat, standardiserat 
och med mindre svinn. Utveckling av tekniska lösningar genom t.ex. tekniska plattformar sä-
kerställer återanvändning av optimerade, beprövade lösningar som garanterar hög kvalitet 
och minskar upprepning av arbete (Lessing, Stehn & Ekholm, 2005).    
 Wollberg (2010) menar att det finns stora risker för byggfel vid energieffektivt byggande 
på grund av ökad komplexitet i byggprocessen. Där pekas lufttätheten ut som den viktigaste 
och känsligaste funktionen i ett passivhus då den avgör både termisk komfort och energipre-
standa. Om en lättviktskonstruktion används tätas konstruktionen oftast med UV-beständig 
plastfolie, som kräver stor noggrannhet i byggskedet och som riskerar punktering eller skador 
under hela byggnadens livstid. Om klimatskalet i sig består av lufttäta material som betong 
eller puts krävs ingen ytterligare lufttätning förutsatt att skarvarna är lufttäta.  
 Skanska Sverige har sedan 2009 byggt ett antal energieffektiva flerbostadshus i prefabrice-
rad betong där flera av projekten är passivhuscertifierade. Genom att bland annat använda 
sandwichelement i betong med högpresterande isolering, hävdar Skanska att de idag kan 
bygga lågenergihus utan merkostnader (Mälargård, 2012).  
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 I ett flertal flerbostadshusprojekt med sandwichelement har regnvatten som tränger in i 
elementen under byggskedet orsakat förseningar och ökade kostnader. Vatten rinner in i en 
öppen skarv och letar sig vidare nedåt i konstruktionen till våningarna under där det kan 
upptäckas t.ex. på fönster eller runt fönsteröppningar. Dessa läckage sker i huvudsak innan 
elementskarvarna är fogade och taket monterat och kan härledas till brister i konstruktions-
lösningarna och bristande fuktskydd under byggskedet. Vatteninträngning i produktionsske-
det medför bland annat ökade kostnader för byggtorkning, extra tidsåtgång för att lokalisera 
läckage och försening av fogningsarbetet. Trots detta är regnvatten som letar sig in i kon-
struktionen under produktion ett ofta förbisett eller helt enkelt accepterat område. Att pro-
blemet med vatteninträngning i sandwichelement förekommer i fler projekt visar t.ex. He-
denstedt & Kemppainen (2011) i utredningen av projektet Eolshäll och Al Hamami (2012) i 
en granskning av fuktsäkerheten i ett kvarter med fem huskroppar i Skåne. 
 Av flera anledningar är det särskilt viktigt att undvika vatteninträngning i lågenergihus. I 
lågenergihus saknas ofta konventionellt värmesystem och dyra provisorier måste användas 
för att nå tillräcklig effekt för uttorkning av byggfukt i produktionsskedet (Brander, 2009). 
Ett välisolerat klimatskal innehåller en större mängd material som ska torkas ut än en kon-
ventionell byggnad. Låga transmissionsförluster under byggnadens brukstid gör att förutsätt-
ningarna för uttorkning av fukt är ogynnsamma. Fukt i väggarma ökar även betongens och 
isolermaterialens värmeledningsförmåga och kräver energi för uttorkning, vilket ökar värme-
förlusterna (Nevander & Elmarsson, 1994).  
  Oönskad fukt i konstruktionen kan även få konsekvenser för brukarna som ska använda 
byggnaden om de förhöjda fukthalterna kvarstår i bruksskedet. ”Sjuka hus” blev ett begrepp 
när omfattande byggfel under senare delen av 1900-talet visade sig orsaka bland annat Sick 
Building Syndrome (SBS) med symptom som allergi, trötthet, huvudvärk och koncentrat-
ionssvårigheter (Berg, 2011). Flera av dessa fall kan härledas till bristande fukthantering i 
produktionen men felen har upptäckts först efter lång tid. Med anledning av detta har det 
funnits anledning att utveckla arbetssätt och principer för att fuktsäkra byggandet i Sverige. 
Branschstandarden ByggaF – metod för fuktsäker byggprocess har tagits fram med anledning av 
detta (Mjörnell, Arfvidsson, Söderlind & Åhman, 2008). Standarden beskriver ett systema-
tiskt sätt att arbeta med fuktsäkerhet som involverar alla parter från planering till förvaltning. 
Även krav från myndigheter avseende fuktsäkring av byggnader, bland annat Boverkets 
byggregler, har skärpts efterhand. 
  Byggnader omfattas av flera funktionskrav från myndigheter, beställare och brukare. 
Dessa funktionskrav gäller således även alla konstruktionens ingående detaljer och anslut-
ningar. Det är därför viktigt att all utveckling av tekniska lösningar mot bättre fuktsäkerhet 
och energiprestanda tar hänsyn till aspekter som brand, ljud, lufttäthet och bärförmåga, men 
också projektekonomi, byggbarhet och tillverkning. 
 Fuktsäkerhet har framförallt varit högprioriterat vid användning av organiskt material i 
konstruktionen. SP presenterade 2010 en sammanställning av konstruktionslösningar för 
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fuktsäkring av prefabricerade utfackningsväggar i trä, baserat på handböcker från Holland 
och Österrike (Gustafsson, Pousette, Jonsson, 2009). Där konstaterades bland annat att fär-
diga detaljlösningar kan underlätta både projektering och utförande och att Sverige har 
mycket att lära av Holland där typlösningar är väl förankrade i branschen och därmed kvali-
tetssäkras byggandet. 
 I jämförelse med utfackningsväggar i trä anses prefabricerade betongväggar utan känsligt 
tätskikt och organiskt material vara en robust lösning för prefabricerade lågenergihus (Woll-
berg, 2010), men för att fuktsäkra projektet efterfrågas bättre konstruktionslösningar och 
metoder som skyddar anslutningarna redan vid montage av betongstommen. 

1.2 Problemformulering 

Med utgångspunkt från det avslutande stycket i 1.1 kan problemformuleringen för studien 
skrivas som: 

Kan existerande konstruktionslösningar för lågenergihus förbättras eller nya detaljlösningar utvecklas för 
att undvika vatteninträngning i sandwichelement under produktionsfasen och i sådana fall, hur? 

1.3 Syfte och mål  

Målet med examensarbetet är att ta fram underlag för förbättring av anslutningar mellan pre-
fabricerade betongelement för lågenergiproduktion av flerbostadshus genom så att vattenin-
trängning under produktionstiden förhindras. 
 Detta omfattar utvärdering av existerande konstruktionslösningar mot en kravbild som 
sammanställs i teoriavsnittet, generering av förbättringsförslag i form av nya lösningar samt 
en teoretisk utvärdering av de nya förslagen.   

1.4 Avgränsningar 

För att fuktsäkra produktionsskedet finns det många vägar att gå genom t.ex. väderskydd av 
hela byggarbetsplatser, särskilda arbetssätt och rutiner osv. Detta arbete är i huvudsak inriktat 
på utformningen av de tekniska detaljlösningarna. 
 Antalet konstruktionsdetaljer i ett projekt är mycket stort, varav arbetet måste avgränsas 
till några av de mest utsatta detaljerna. Flera av detaljerna i lågenergibyggnader skiljer sig från 
konventionellt byggande genom kraftigare isolerande skikt och större omsorg för att undvika 
köldbryggor. Efter en första undersökning av problemet avgränsades studien till att omfatta 
följande detaljer: 

- Vertikala skarvar mellan element 
- Anslutning mellan yttervägg och bjälklag 
- Anslutning mellan yttervägg och sockel, terrass eller parkeringsdäck 
- Anslutning mot balkongdörr 
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Studien är en teoretisk studie, vilket innebär att inga tester i full skala kommer att genomfö-
ras. Den fokuserar på lågenergiprojekt för flerbostadshus i betongsandwich och studie-
materialet består av byggnader uppförda av Skanska Sverige AB. 

1.5 Forskningsfrågor 

För att lösa problemställningen formulerades ett antal forskningsfrågor:  
1) Vilka fuktrelaterade problem kan uppstå vid montage av prefabricerande betongelement och vilka 

konsekvenser får detta för projekt och brukare? 
2) Vilka skarv- och anslutningsdetaljer är vanligt förekommande i lågenergiprojekt idag och vilka för- 

och nackdelar har dessa? 
3) Hur kan anslutningar utformas för att undvika transport av regnvatten in i konstruktionen under 

byggskedet? 
 
Efter att olika lösningar utvärderats och nya förslag tagits fram utökades studien med föl-
jande frågor: 

4) Uppfyller de föreslagna lösningarna tillämpliga funktionskrav med avseende på bärighet, brand, 
miljö, montage och tillverkning? 

5) Är de nya lösningarna möjliga att tillämpa för lågenergihus? 
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2. Metod 

2.1 Forskningssyfte 

Vetenskapliga studier kan kategoriseras explorativa (upptäckande), deskriptiva (beskrivande) 
eller explanativa (förklarande) beroende på syftet med forskningen (Saunders, Lewis & 
Thornhill, 2009). Ett syfte behöver dock inte utesluta ett annat. 
 Denna studie är i huvudsak explorativ eftersom problemet med vatteninträngning i sand-
wichelementen inte är tydligt formulerat vid studiens början. Problemets omfattning är inte 
heller kartlagt. Studien är till viss del även beskrivande eftersom arbetets andra del, problem-
lösningen, baseras på en bild av verkligheten och erfarenheter i det studerade företaget. 

2.2 Metodansats 

I detta arbete har en deduktiv metodansats använts. Med bakgrund i den teoretiska referens-
ramen tas ett antal lösningsförslag fram som sedan testas mot experter för att avgöra lämp-
ligheten för användning i projekt. 

2.3 Forskningsansats 

Detta arbete genomförs med utgångspunkt i en kvalitativ forskningsansats även om vissa 
kvantitativa slutsatser kan dras. Till exempel ställs flera av de inledande intervjufrågorna till 
olika personer och produktionserfarenheter av olika konstruktionslösningar sammanställs. 
Andra frågor är anpassade beroende på respondent vilket inte ger möjlighet för kvantitativ 
analys. Vid kompletterande intervjuer inhämtas synpunkter på förbättringsförslag, vilket görs 
med kvalitativ utgångspunkt. Från det avslutande arbetet som innehåller beräkningar och 
kostnadsjämförelser kan kvantitativa slutsatser dras. 

2.4 Arbetets genomförande 

Studiens första fas kommer att bestå av inledande intervjuer och observationer samtidigt som 
en genomgång av litteratur och teori påbörjas. Detta arbetssätt används för att förklara och 
belysa problematiken, samtidigt som bred kunskap inom området inhämtas. Om litteratur-
studien ensamt utförs i det inledande stadiet finns det en risk att den teoretiska referensra-
men inte är relevant för problemställningen. 
 När inledande intervjuer och observationer är genomförda sammanställs resultaten i en 
förstudie där erfarenheter av existerande konstruktionsdetaljer listas. Baserat på förstudien 
och litteraturstudien presenteras ett antal förbättringsförslag för respektive detalj. Om antalet 
förslag är stort kan en första sållning krävas. Lösningar som författaren bedömer har liten 
möjlighet att uppfylla kriterier i kravspecifikationen (se kapitel 3) sållas bort under den första 
värderingen. Efter en första sållning utvärderas sedan de existerande förslagen med komplet-
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terande intervjuer med personer med särskilt utvalda kompetenser inom området. De utsål-
lade förslagen efter intervjuerna undersöks något djupare med beräkningar av köldbryggor, 
produktionskostnad och kontakt med leverantörer. Till sist analyseras resultaten och förslag 
på vidare forskning ges. I den avslutande delen diskuteras även möjlighet för implementering 
i Kv. Eksluttningen. Arbetsgången illustreras i Figur 1. 
 
DEL 1: Förstudie 

 

 

 
 

 

  
 
 

 
DEL 2: Utvärdering 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  
Figur 1. Illustration av arbetsgången. 

2.5 Datainsamling  

2.5.1 Observationer  
Ett antal observationer på byggarbetsplats samt på betongfabrik genomfördes i tidigt skede 
av studien för att ge förståelse för tillverkning och montage av betongelement.  
 På byggarbetsplats genomfördes besök under montage av bjälklag och väggar i ett flerbo-
stadshus, varav bjälklagsmontaget övervakades från byggkranen. Under montage av sand-
wichväggar kunde frågor ställas till montörer samtidigt som arbetsgången iakttogs och do-
kumenterades.  
 
 

Observationer 

Inledande semi-
strukturerade intervjuer 

Förstudie Litteratur & teori 

Kompletterande  
öppna intervjuer 

/ Synpunkter 

Förbättringsförslag Analys 

Slutsats Diskussion 
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2.5.2 Inledande intervjuer  
Intervjuer genomförs i två omgångar, med ca 10 respondenter i varje omgång.  
 De inledande intervjuerna syftar till att tydliggöra problemställningen och ge en bred för-
ståelse samtidigt som konstruktionslösningar från olika projekt och erfarenheter av dessa 
samlas in. Frågorna är förbestämda och ställs i en bestämd ordning, där flera intervjuer till 
viss del kan jämföras med varandra. Dessa intervjuer kan kategoriseras som semistrukture-
rade, vilket är ett mellanting mellan en strukturerad intervju (enkät) och en öppen intervju 
(samtal). Frågorna som ställts till respektive yrkesgrupp redovisas i bilaga 1. Respondenter för 
de inledande intervjuerna redovisas i Tabell 1. 
 

Tabell 1. Sammanställning av inledande intervjuer. 

Respondent, organisation Frågor rörande 

Jon Tjärnström, produktionschef  
Skanska Hus Väst 
Lars Carlberg, produktionschef  
Skanska Hus Väst 
Dag Röine, produktionschef  
Skanska Hus Göteborg 

Problembeskrivning, produktionserfarenheter 

Ene Lindén, konstruktör  
Skanska Teknik 

Projektering, erfarenhet av lösningar 

Torbjörn Jonasson, arbetsledare  
Skanska Hus Göteborg 

Produktionserfarenheter, arbetsmiljö och utfö-
rande, observation byggarbetsplats 

Dan Bohman, produktionschef  
Stomsystems fabrik 

Tillverkning, lagring, dimensionering, observat-
ion tillverkning på fabrik 

Lena Schälin, byggfysiker  
Skanska Teknik 

Hantering & konsekvenser av byggfukt, fuktsäk-
ring 

2.5.3 Kompletterande intervjuer  
 I andra omgången genomförs intervjuer med experter som ett sätt att testa olika kon-
struktionslösningar. Eftersom konstruktionsdetaljerna påverkar flera funktionskrav i byggna-
den baseras valet av experter på detta. Detta är ett sätt att försöka motsvara arbete i tvärpro-
fessionella grupper vid produktutveckling (se avsnitt 3.5.1). De särskilda kompetenser som 
intervjuerna ämnar omfatta är inköp, montage, produktion, tillverkning och konstruktion. Då 
kan synpunkter erhållas rörande allt från brand, ljud, lufttäthet, energi, fuktsäkerhet och bär-
förmåga till byggbarhet, kostnad och tillverkning. 
 Antalet respondenter begränsas till maximalt 10 stycken för att materialet inte ska bli för 
stort för att analysera inom tidsramen för arbetet. Intervjuerna genomförs som samtal med 
två huvudfrågor som vägledning, där naturliga följdfrågor uppstår under samtalets gång. 
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Dessa kategoriseras som öppna intervjuer och medger i huvudsak kvalitativ analys. En inter-
vjuguide redovisas i bilaga 2. Respondenter för intervjuerna redovisas i Tabell 2. 

Tabell 2. Sammanställning av respondenter för testande (kompletterande) intervjuer. 

Respondent, organisation 

Fullständig intervju 

Jonas Celander  Projektchef Skanska Stomsystem som tidigare arbetat flera år som kon-
struktör samt specialistinköpare av betongstommar. 

Lill Sandberg Projektledare på Skanska Stomsystem med flera års erfarenhet som 
projektör och projektledare av prefabricerade betongprojekt. 

Mikael Wiksten Specialistinköpare av betongstommar på Skanska Sverige med flera års 
erfarenhet som konstruktör. 

Ene Lindén Konstruktör på Skanska Teknik med lång erfarenhet av projektering av 
flerbostadshus. 

Jon Tjärnström Produktionschef och projekteringsledare på Skanska Sverige med erfa-
renhet av flera projekt med flerbostadshus i betongsandwich. 

Magnus Thorbard Produktionschef på Skanska Sverige som arbetat inom produktion av 
bostäder sedan 2000, i huvudsak som platschef. 

Peter Broberg Skadeutredare och Teknisk utvecklare, Skanska Teknik, med tidigare 
erfarenhet som arbetsledare i produktion. 

Torbjörn Jonasson  Arbetsledare på Skanska Hus med lång erfarenhet av prefabricerade 
betongstommar. Före det 15 års erfarenhet som snickare. 

Kompletterande frågor 

Dan Bohman. Produktionschef på en av Skanska Stomsystem anläggningar med flera 
års erfarenhet av tillverkning av prefabelement. 

Linda Martinsson  Byggfysiker på Skanska Teknik med tidigare erfarenhet som arbetsle-
dare i produktion. 

Ante Aronsson Tidigare montageansvarig på Skanska Stomsystem. 

2.5.4 Datasimulering i HEAT2 
För att kunna dra slutsatser om detaljernas påverkan på byggnadens energiprestanda beräk-
nas ett antal köldbryggor genom simulering i datorprogrammet HEAT21. Värmegenom-
gångskoefficienten för linjära köldbryggor beräknas vanligtvis genom subtraktionsmetod där 
köldbryggan definieras som skillnaden mellan värmeflödet i konstruktionsdelen inklusive 
köldbrygga minus värmeflödet i konstruktionsdelen utan köldbrygga (referensfall).  

Ψ = !!"#$%&'!%("#$)*+ −   !!"#"!"$%#&'' 
Konstruktionsdelen och referensfallet kan modelleras i HEAT2, vilket med hjälp av subtrakt-
ionsmetoden ger ett värde på köldbryggans storlek. Simuleringen fungerar så att modellen 

                                                
1 HEAT2 version 8.03 Augusti 2011 
2 HEAT3 version 6.02 Augusti 2011 
3 Ene Lindén, konstruktör Skanska Teknik, intervju 26 juni 2013. 
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delas in i ett rutnät med randvillkor längs ränderna och programmet beräknar temperaturen i 
respektive nod numeriskt.  

2.5.5 Datasimulering i HEAT3 
En del geometriska köldbryggor kan inte modelleras på ett rättvisande sätt i två dimensioner i 
HEAT2 och kan istället modelleras i 3D i HEAT32. Principen för beräkning av köldbryggans 
värmegenomgångskoefficient är densamma som för HEAT2. Istället för att definiera rand-
villkor längs en rand som i HEAT2, definieras randvillkoren för ytor i HEAT3.    

2.5.6 Beräkning av värmegenomgångskoefficienter 
För att uppskatta vilken betydelse den linjära köldbryggan har i förhållande till väggens totala 
isoleringsförmåga jämförs köldbryggans värmekonduktivitet gånger längd med väggens U-
värde gånger väggarean. Då erhålls två storheter i W/K som kan sättas i relation i varandra.  
 Väggens värmegenomgångskoefficient, U-värde, beräknas genom simulering av referens-
fallet. Detta U-värde korrigeras sedan för förbindelsearmeringen som utgör ett jämnt utspritt 

antal punktformiga köldbryggor i väggen. Korrigering för förbindelsearmering, ∆!!, av väg-

gens värmemotstånd beräknas enligt SS-EN ISO 6946:2007 

                                                                                              ∆!! =
!!!!!
!!

!!
!!,!

!

                                                                                                                    (1) 

där 

! är en faktor 0,8 om fästet går igenom hela isolerskiktet 

!! är förbindelsearmeringens värmekonduktivitet [W/mK] 

!! är antalet fästen per kvadratmeter 

!! är isoleringens tjocklek 

!! är förbindelsearmeringens tvärsnittsarea 

!! är isolerskiktets värmemotstånd [m2K/W] 

!!,! är väggens värmemotstånd [m2K/W]. 
 
Köldbryggans påverkan på det totala klimatskalets transmissionsförlust kan sedan uppskattas 
genom att beräkna byggnadens genomsnittliga värmegenomgångskoefficient. Enligt Bover-
kets byggregler (BBR, se avsnitt 3.1) beräknas byggnadens genomsnittliga värmekoefficient, 
som summan av förlust genom byggnadens ytor (första termen), linjära köldbryggor (andra 
termen) och punktformiga köldbryggor (tredje termen) dividerat med byggnadens totala yta 
mot uppvärmd inomhusluft, Aom: 

                                                                                      !! =
!!!! + !!Ψ!!

!!!
!
!!! + !!

!
!!!

!!"
                                                                          (2) 

                                                
2 HEAT3 version 6.02 Augusti 2011 
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2.6 Studiens trovärdighet 

För att avgöra en studies trovärdighet kan man granska studiens validitet och reliabilitet.  
 Validitet är ett uttryck för hur giltigt ett resultat är, om studien har svarat på det forskaren 
ville ha svar på och mäter det den var avsedd att mäta (Bell, 2005). Validiteten kan äventyras 
om respondenterna av någon anledning inte svarar ärligt på intervjufrågor eller inte förstår 
dem eller om frågorna inte kan användas för att besvara forskningsfrågan.  
 Reliabilitet, tillförlitlighet, är ett mått på om en studie ger samma resultat ifall den uppre-
pas under samma omständigheter (Bell, 2005). En låg reliabilitet i intervjuresultat kan t.ex. 
orsakas av en händelse som nyligen inträffat och starkt påverkar respondenternas svar i ett 
särskilt ämne. Reliabiliteten i resultatet kan mätas genom att låta utföra en oberoende under-
sökning och jämföra dessa, vilket inte är praktiskt eller tidsmässigt rimligt i det här fallet. För 
att öka reliabiliteten kan forskaren istället utarbeta instruktioner och rutiner för hur studien 
genomförs och kontrollera inmatning och dokumentation av data (Holme & Solvang, 1997).  
 För att säkerställa reliabilitet i undersökningen förbereds intervjuerna noggrant. Resultatet 
dokumenteras med anteckningar under intervjun och renskrivs direkt efteråt. För de öppna 
intervjuerna i det andra steget upprättas en tydlig intervjuguide med ramar för intervjuns 
genomförande.  
 Genom att upplysa respondenterna om anonymitet kan intervjuresultatens validitet ökas, 
detta är dock inte avgörande i detta fall då ämnet inte är att betrakta som känsligt för respon-
denten. Respondenterna fick ta ställning till om de ville nämnas vid namn i rapporten. För att 
säkerställa att intervjufrågorna är användbara och trovärdiga stäms dessa av med handledare 
före genomförandet.  
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3. Teori 
För att besvara delar av forskningsfrågorna inhämtas bland annat information om industriellt 
och prefabricerat byggande, fuktteori, krav på nybyggande och utformning av tekniska lös-
ningar inom byggbranschen. Den teoretiska referensramen omfattar den teoretiska grund 
som krävs för att kunna analysera resultatet. 
 Konstruktionsdetaljer ska uppfylla en mängd krav för att bidra till byggnadens tekniska 
funktion. Kraven på byggnaden utreds under rubrik 3.1 och 3.2. För att ta reda på hur detal-
jerna påverkar byggnadens fuktsäkerhet undersöks grundläggande fuktteori (3.3) och princi-
per för byggande med prefabricerade element (3.4). Hur den svenska byggbranschen arbetar 
med standardiserade tekniska lösningar framgår av 3.5. Grunden för utvärdering av existe-
rande och nya tekniska lösningar utgörs av den kravspecifikation som sammanfattas i 3.6. 
Den teoretiska referensramen illustreras i Figur 2. 

 
Figur 2. Teoretisk referensram för utveckling av konstruktionsdetaljer. 
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3.1 Regelkrav vid nybyggande 

I Sverige regleras nybyggande av ett antal lagar, föreskrifter och förordningar, se Tabell 3. 
 

Tabell 3. Lag och rätt för uppförande av byggnader, gällande versioner i oktober 2013. 

Gäller för uppförande av alla bygg-
nadsverk 

Gäller för uppförande av byggnader 

Plan- och 
bygglagen 
(2010:900), 
PBL 
 

Plan- och bygg-
förordningen 
(2011:338), PBF 
 

Boverkets byggreg-
ler, BFS 2011:26, 
BBR19, med änd-
ringar t.o.m. BFS 
2013:14, BBR 20 
 

Boverkets föreskrifter och all-
männa råd (2011:10) med änd-
ringar t.o.m. 2013:10, om till-
lämpning av europeiska kon-
struktionsstandarder (euroko-
der), EKS 9 

 
I Boverkets byggregler, BBR, anges samhällets minimikrav för funktionen hos den färdiga 
byggnaden. Kommuner kan ställa krav utöver BBR vid t.ex. försäljning av mark för bostads-
byggande. BBR och EKS gäller för nybyggnad, vid tillbyggnad eller ändring av byggnader, 
samt vid mark- och rivningsarbeten. Krav på byggmaterial regleras av byggproduktdirektivet 
och byggproduktförordningen. Även andra lagar såsom Miljöbalken och Arbetsmiljölagen, 
Arbetsmiljöförordningen och tillhörande föreskrifter, påverkar utformning och uppförande 
av byggnader.  
 Beställare är fria att ställa krav i upphandlingen, t.ex. genom särskilda önskemål eller mil-
jöcertifieringssystem, bland annat:  

- FEBY Kravspecifikation för nollenergihus, passivhus och minienergihus: 
anger ytterligare krav på effekt- och energibehov, köpt energi, ljud, termisk komfort, 
lufttäthet, U-värde på fönster etc. (Sveriges Centrum för nollenergihus, 2012). 

- LEED: ställer krav på närmiljö, vatten, energianvändning, material och inomhuskli-
mat (Sweden GBC, 2013). 

Det är en rad krav som styr utformning av en byggnad och dess ingående komponenter, och 
ovanstående kan sammanfattas i följande krav: 

- Minimikrav på funktion hos färdigt byggnadsverk gällande bärförmåga, brand- och 
fuktsäkerhet, energiprestanda etc. (BBR, EKS, PBL, PBF) 

- Arbetsmiljökrav hos färdigt byggnadsverk samt för bygg- och anläggningsarbete 
(AML, AFS) 

- Krav på ingående byggnadsmaterial (byggproduktförordningen, BBR, EKS, PBL, 
PBF) 

- Särskilda krav från beställare 
- Kommunala krav 
- Krav från certifieringsorgan (FEBY, Sweden Green Building Council, LEED etc.) 
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- Interna krav hos leverantör och entreprenör (standarddetaljer, standardiserad bygg-
process, policys etc.) 

3.2 Byggnadens tekniska funktion 

3.2.1 Fuktsäkerhet 
En byggnad är fuktsäker om den projekteras, uppförs, underhålls och brukas på ett sådant 
sätt att den inte direkt eller indirekt får skador till följd av fukt. Detta innebär att byggnaden 
ska klara av fuktbelastningar utan att det kritiska fukttillståndet överskrids för något ingående 
material. 
 Enligt BBR ska byggnaden utformas så att fukt inte orsakar skador på byggnaden eller 
medför lukt och hygieniska olägenheter för brukare som kan påverka deras hälsa (BFS 
2011:26). 

3.2.2 Energiprestanda  
Byggnader får inte överskrida maximalt energi- och effektbehov enligt BBR (BFS 2011:26).  
 Krav på energiprestanda regleras i BBR genom att tabellerade värden för följande para-
metrar inte får överskridas; 
- byggnadens specifika energianvändning, kWh/m2 och år 
- installerad eleffekt för uppvärmning, kW  
- genomsnittlig värmegenomgångskoefficient (Um) W/m2K  
I byggnadens specifika energianvändning ingår inte hushållsenergi. Byggnadens energibalans 
innehåller värmeförluster från ventilation, luftläckage, uppvärmning av varmvatten och 
transmission genom klimatskalet. Transmissionsförlust är värmetransport som sker inifrån 
och ut när inneluften är varmare än uteluften och förhindras genom god värmeisolering. 
 Kravet på genomsnittlig värmegenomgångskoefficient i de svenska byggreglerna reglerar 
tillåten värmetransport genom klimatskalets byggnadsdelar och köldbryggor. Detta ställer 
krav på klimatskalet och motverkar att en dåligt isolerad byggnad uppnår energikraven med 
hjälp av teknisk utrustning t.ex. värmepumpar (Elmroth, 2009). Om köldbryggorna är stora 
kan detta krav vara svårt att uppfylla även med ett välisolerat klimatskal. 
 Lågenergibyggnader ska dessutom i många fall uppfylla ytterligare krav för certifiering av 
olika organisationer. I detta arbete definieras lågenergibyggnad (vid nyproduktion) som en bygg-
nad som kan påvisa en energianvändning som är minst 50 procent lägre än gällande BBR 
(Lågan, 2013). 

Köldbryggor 
Med en köldbrygga menas normalt en detalj där ett material med dålig isoleringsförmåga går 
igenom ett material med bättre isoleringsförmåga eller vid lokala förändringar i materialtjock-
lek. Konsekvenser av köldbryggor i ytterväggar är värmeförluster, lokal sänkning av yttempe-
ratur som medför kondens och lokal nedsmutsning av ytterväggen (Elmroth, 2009). 
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 För att uppnå en god energiprestanda bör man undvika köldbryggor i konstruktionen, då 
konstruktiva köldbryggor kan motsvara 20-30% av transmissionsförlusterna (Elmroth, 2009).  
För välisolerade byggnader kan köldbryggorna utgöra en mycket stor andel av de totala 
transmissionsförlusterna och genomtänkta konstruktionsdetaljer spelar därför en särskilt 
viktig roll för att uppnå en god energiprestanda (Elmroth, 2009). Det kan finnas stora möj-
ligheter till begränsning av värmeförluster om anslutningarna kontrolleras med separata be-
räkningar av köldbryggornas storlek. 
 Vid energiberäkningar för byggnader är det vanligt att använda procentuella påslag på 
transmissionsförlusten för köldbryggor, vanligtvis 15 eller 20 procent. Köldbryggor regleras i 
BBR genom maximalt krav på byggnadens genomsnittliga värmegenomgångskoefficient. 
 En köldbrygga är linjär om det kan betraktas som en konstant värmeförlust längs en linje i 
klimatskalet, t.ex. vid anslutning mot bjälklag eller vägg. Värmeflödet genom den linjära 

köldbryggan beräknas genom att multiplicera köldbryggans värmegenomgångskoefficient,  Ψ 

(W/mK) med dess längd ! (m). De linjära köldbryggornas påverkan på den genomsnittliga 
värmegenomgångskoefficienten Um är strax över 5 % (Petersson, 2009) för en konventionell 
byggnad, men kan vara avsevärt större procentandel för en välisolerad lågenergibyggnad.  

 En punktformig köldbrygga, ! (W/K) är punktvisa detaljer med sämre isoleringsförmåga, 
t.ex. infästningsankare mellan betongelementen i en sandwichvägg. Geometriska köldbryggor 
är köldbryggor mellan byggnadsdelar till följd av dess geometri, t.ex. en förändring i tjocklek, 
utsprång eller hörn. 

3.2.3 Lufttäthet 
Byggnadens klimatskärm ska vara så tät att krav på energianvändning och effekt uppfylls, 
enligt BBR 19 avsnitt 9:21. Som ett allmänt råd finns dessutom anvisningen om att byggna-
dens klimatskiljande delar bör vara så lufttäta som möjligt för att undvika fuktkonvektion 
(BBR 19, 6:531).  
 För lågenergihus är kraven på lufttäthet ännu högre för att hålla ned energi- och effektbe-
hov. Flera certifieringsformer för miljöbyggnader ställer dessutom krav på låga värden vid 
provtryckning, t.ex. FEBY12 (Sveriges centrum för nollenergihus, 2012). 

3.2.4 Bärförmåga, beständighet & byggbarhet 
Byggnader ska projekteras fackmässigt och möjliggöra att arbetet kan utföras så att byggna-
dens avsedda utformning uppnås (EKS 9 § 12). Det är alltså inte tillåtet att utforma detaljlös-
ningar som i praktiken inte går att utföra.  
 Enligt EKS ska konstruktionen kunna bära dimensionerande last utan att brott uppstår, 
deformationer får inte bli så stora att användningen påverkas och dessa egenskaper ska upp-
rätthållas under hela byggnadens livslängd. 
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3.2.1 Brandsäkerhet 
Krav på byggnadens brandegenskaper beror på risken för personskador vid en eventuell 
brand. Byggnader delas in i Br1, Br2 eller Br3, där Br1 är byggnader med störst risk för per-
sonskador med hänsyn till utrymningsmöjligheter och verksamhet (BBR 19, 5:21). I sådana 
byggnader är kraven på avskiljande konstruktioner och materialval hårdast. 
 Material klassificeras i de brandtekniska klasserna A1, A2, B, C, D, E, (F) som definieras 
enligt standarden EN 13501-1. Betong är obrännbart och klassificeras därför i den högsta 
klassen A1. Cellplast, eller EPS, däremot klassas som F, vilket innebär lätt brännbart eller att 
brandegenskaperna inte är fastställda.    
 Brandspridning i stora byggnader ska förhindras, vilket kan göras med hjälp av t.ex. 
brandcellsindelning. Mellan brandcellerna ska en brandavskiljande konstruktion finnas, t.ex. 
en branddörr eller ett skikt av obrännbart material i en vägg. Krav på brandavskiljande för-
måga för byggnadsdelar anges genom bokstäverna R (bärförmåga), E (Integritet), I (täthet) 
samt ett tidskrav angett i minuter (BBR 5:221). 

3.2.2 Ljudisolering 
Bostäder ska utformas så att uppkomst och spridning av störande ljud förhindras så att olä-
genheter för brukare undviks (BFS 2013:14). Bas- och stegljud, installationer och trafikbuller 
ska begränsas för att uppnå en god ljudmiljö. Flera miljöcertifieringar ställer höga krav på 
god ljudnivå. 

3.2.3 Tillgänglighet 
Bostäder ska vara tillgängliga och användbara även för personer med nedsatt rörelseförmåga, 
vilket regleras i BBR kapitel 4. 

3.3 Fuktteori 

3.3.1 Fuktbelastningar 
De största fuktbelastningarna på en byggnad är nederbörd, markfukt, luftfukt, byggfukt och 
läckage (Petersson, 2009). 
 Konstruktionen belastas med nederbörd i form av regn eller slagregn, hagel och snö under 
hela sin livstid. Markvatten och vattenånga i marken benämns markfukt. Luftfukt är vatten-
ånga i inomhus- och utomhusluften. Med byggfukt menas fukt som efter byggtiden ska torka 
ut till dess att materialet står i jämvikt med sin omgivning. Läckage genom otätheter i bygg-
nadsdelar kan orsaka belastningar i form av vatten eller luftfukt. 

Byggfukt i betong 
Betong innehåller stora mängder byggfukt som måste torka ut, vilket pågår under en längre 
tid efter byggnadens färdigställande. Mängden byggfukt ökar markant om konstruktionen 
inte skyddas mot nederbörd i byggskedet.  I sandwichväggar av betong är det viktigt att tillåta 
uttorkning både inåt och utåt genom användning av genomsläppliga ytskikt och undvika 
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möblering nära väggen under den första tiden (Nevander & Elmarsson, 1994). Byggfukt som 
kondenserar på insidan av den kalla ytterskivan ska kunna dräneras ut. 
 Överskottsfukt är den del av byggfukten som ska torka ut för att materialet ska understiga 
kritiskt fukttillstånd och är den fuktmängd som i första hand bör torkas ut (Petersson, 2009). 

3.3.2 Fukttransport i konstruktioner 

Transport av vatten  
Vatten kan transporteras genom vind-, och vattentryck, kapillärsugning och tyngdkraft. Vid 
t.ex. slagregn får regndropparna både en vertikal och en horisontell rörelsekomponent, vilket 
gör att regnet träffar fasaden, se Figur 3. 

 
Figur 3. Regndropparnas rörelse vid hård vind (slagregn). 

Fuktkonvektion 
Fuktkonvektion sker på grund av skillnad i lufttryck, där luften då bär med sig fukt i ångfas 
från utrymmen med högre tryck till lägre genom hål och otätheter. Tryckskillnad över en 
liten otäthet kan resultera i en relativt stor fukttransport genom konvektion. 
 Varm, fuktig inomhusluft rör sig uppåt och bildar ett övertryck på byggnadens insida. 
Genom fuktkonvektion transporteras fuktig luft utåt genom otätheter och kondenserar när 
den kyls ned, vilket för en välisolerad sandwichvägg är inuti ytterväggen. De välisolerade yt-
terväggarna riskerar alltså att bli särskilt fuktiga och har dessutom svårt att torka ut efter en 
uppfuktning (Nilsson, 2012).   

Fuktdiffusion 
Fuktdiffusion är transport av fukt i ångfas som drivs av skillnaden i ånghalt och är en lång-
sam process med små vattenmängder. För att förhindra ångdiffusion används ångspärrar, 
t.ex. polyetenfolie.  

3.3.3 Inverkan av fukt på energibehovet 
Höga fukthalter i byggmaterial ökar byggnadens energibehov genom tre olika principer 
(Nevander & Elmarsson, 1994). 
- Värmeledningsförmågan i materialet ökar vid ökad fukthalt; genom att porsystemet är fyllt 

med vatten istället för luft samt att detta ökar temperaturpåverkan för materialet. 
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- Energitransport på grund av fasomvandlingar i en konstruktion; t.ex. när vattenånga 
transporteras till och kondenserar på den kalla sidan av ett utrymme. 

- Energiåtgång för uttorkning av fukt; energitillskott för avdunstning av t.ex. byggfukt i 
betong. 

3.3.4 Fuktsäkerhetsprojektering 
Fuktsäkerhetsprojektering innebär ett systematiskt arbetssätt under projekteringen för att för-
hindra direkta och indirekta fuktskador under produktions- och förvaltningsskede (Mjörnell 
et al., 2008). 
 För att nå en fuktsäker byggnad finns ett antal principiella tillvägagångssätt inom fuktsä-
kerhetsprojektering (Brander, 2009); 

- Minimera fuktbelastningen på konstruktionen genom en torr process från material-
transport till färdigt hus.  

- Tillåt en hög fuktbelastning men använd endast material som klarar det.  
- Använd robusta fuktspärrar mellan blöta okänsliga material och känsliga material och 

därmed förhindra att kritisk fuktnivå överstigs i känsligt material.  
En del av fuktsäkerhetsprojekteringen är fuktdimensionering av alla byggnadsdelar som ut-
sätts för fuktbelastning. Fuktdimensionering innebär att samtliga byggnadsdelar kontrolleras för 
den fuktbelastning som kan vara aktuell och dimensioneras på sådant sätt att olägenheter och 
skador till följd av fukt inte uppstår. Med dimensionering avses här kvalitativ bedömning 
genom erfarenheter och praktiska hjälpmedel, kvantitativ bedömning med fuktberäkning 
eller användning av typlösningar som fungerat i praktiken (Petersson, 2009).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 4. Schematisk bild av hur fuktdimensionering av en byggnadsdel kan gå till. Figur efter Petersson (2009). 
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3.3.5 Fuktsäker byggproduktion 
Fuktskador som uppstår under byggtiden kan bland annat orsakas av fel material, fel i ar-
betsutförande, missriktad ambition, utelämnade arbetsmoment, skador, otillräcklig byggtork-
ning eller otillräckligt väderskydd (Nevander & Elmarsson, 1994).  
 Materialhanteringen är särskilt viktig eftersom fuktiga material som byggs in kan orsaka 
fuktskador. Fuktig värmeisolering har väsentligt sämre isolerförmåga och kan orsaka stora 
energiförluster. Isolering mellan två täta skikt har begränsad möjlighet att torka ut och bör 
bytas eller torkas före inbyggnad (Nevander & Elmarsson, 1994).   
 För att undvika konsekvenser av fukt i byggnaden kan åtgärder sättas in i olika skeden 
under byggnadens livstid, se Figur 5. Kostnader för åtgärderna varierar, men generellt är det 
dyrt att åtgärda problem i sena skeden om flera moment behöver göras om. Åtgärder i fär-
diga och inflyttade bostäder påverkar även företagets anseende och relation till slutkunden.  
 

 
 

Figur 5. Konsekvernser och åtgärder i olika skeden av byggprojektet, författarens egen illustration. 

Väderskyddat montage under tält är ett effektivt och beprövat sätt att fuktsäkra byggprodukt-
ionen. Tältet skapar dock problem vid modulbyggande när elementen ska lyftas på plats och 
kostnaden för fullstora väderskydd är hög. Tillfällig täckning över skarvar och utsatta detaljer 
skulle kunna vara ett annat sätt att förhindra skador utan att påverka utformning eller till-
verkning av element, men om skarvar längs byggnadens utsida ska täckas krävs ställning eller 
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lift. Detta tillsammans med tekniska lösningar (t.ex. överhängd ytterskiva för horisontell 
skarv) är exempel på förebyggande åtgärder. 
 Effektiv byggtorkning kan se till att vatten som kommer in i konstruktionen torkas ut 
innan skador hunnit ske. Byggtorkningen startar ofta efter det att tätt hus uppnåtts och 
byggnadens värmesystem kopplats in. Det är ofta billigare att utnyttja byggnadens perma-
nenta energisystem för byggtorkning istället för att anlägga provisorisk försörjning (Brander, 
2009). Detta fungerar dock inte alltid för lågenergihus som ofta saknar ett konventionellt 
värmesystem. För att verifiera att torkningen ger resultat och att torkning hela tiden sker bör 
mätning utföras, t.ex. relativ fuktighet och temperatur (Brander, 2009).  
 En annan strategi för att kontrollera fuktsäkerheten är att bygga helt utan fuktkänsliga 
material. Betongen är inte fuktkänslig men energiprestandan försämras vid högre fuktighet, 
uttorkning tar väldigt lång tid och andra material kan ta skada. Mineralull används vanligtvis 
som brandavskiljande lager men kan förlora mycket av isolerförmågan och börja lukta om 
den fuktas upp. Denna princip skulle därför kräva ett substitut för mineralullen. 
 Om fuktproblematiken inte hanteras under projektets gång kan det krävas åtgärder i rela-
tivt färdiga byggnader, vilket kan kosta väldigt mycket resurser. Läckage är ofta svåra att här-
leda och kan ta lång tid att hitta och åtgärda under projektet. Om fuktproblem upptäcks först 
i bruksskedet handlar det om sena åtgärder i form av garantiarbeten och renoveringar. 

3.4 Prefabricerat byggande 
Prefabricering definieras som ”förtillverkning av delar på en annan plats än där den färdiga 
produkten tar form” (Nationalencyklopedin, 2013). Att bygga med prefabricerade element 
betyder att tillverka byggnadsdelar på en plats, vanligtvis en fabrik, för att sedan transportera 
elementen till byggarbetsplatsen där byggnaden monteras. 
 Byggande med prefabricerade element är en viktig del av det industriella byggandet. Ge-
nom att tillverkningen av byggnadsdelar kan ske i fabriksmiljö kan förutsättningarna för till-
verkningen optimeras vilket ger högre kvalitet, bättre arbetsmiljö och högre produktivitet 
(Lessing, Stehn & Ekholm, 2005). Även i traditionella platsbyggda projekt förekommer en 
viss grad av prefabricering genom förtillverkade komponenter i form av t.ex. ventilationsrör 
och fönster.  

3.4.1 Öppna och slutna system 
Under det industrialiserade byggandets utveckling har byggsystem antagit olika strategiska for-
mer, vilka i huvudsak kan delas in i öppna och slutna system. Slutna system innebär att bygg-
systemet, dess ingående tekniska lösningar och tillverkningsmetoden är företagshemligheter. 
Företagen strävar efter att tillverka egna kompletta system. Öppna system innebär att kom-
ponenter följer en öppen standard vilket gör att element från olika tillverkare kan kombineras 
i samma byggnad. Slutna system har varit och är fortfarande den dominerande strategin inom 
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den svenska byggbranschen medan flera andra länder, däribland Finland, Danmark och 
Frankrike utvecklas mot ett öppet industrialiserat byggande (Adler, 2005).   

3.4.2 Byggprocessen 
I förhållande till traditionellt platsbyggande är den totala byggtiden kortare vid elementbyg-
gen (Betongelementföreningen, 1998). För att undvika fel på byggplatsen krävs dock en nog-
grannare projektering där de olika aktörerna samverkar för att undvika fel och dubbelarbete. 
 Hur de olika parterna förhåller sig till varandra beror av vilken entreprenadform som be-
ställaren har valt samt hur och när leverantören av elementen upphandlas. I Sverige är mer-
parten av de prefabricerade byggsystemen slutna och leverantörerna strävar efter att leverera 
kompletta stomsystem inklusive projektering och montage, eftersom de konkurrerar om det 
bästa konceptet (Fernström, 2009).  
 I en delad entreprenad upphandlar beställaren leverantören i ett tidigt skede och i en ge-
neralentreprenad när projekteringen i stort sett är färdig. I en totalentreprenad upphandlar 
totalentreprenören stommen, vilket har varit fallet i de projekt som besökts under arbetets 
gång.  
 Leverantören av de prefabricerade elementen kan upphandlas enligt tre principer (Be-
tongelementföreningen, 2009); 
- Upphandling på förslagshandling: Prefableverantören projekterar utifrån arkitektens 

förslag, dimensionerar element och anslutningar och står för hela byggnadens stabilitet. 
- Upphandling på huvudhandling: Arkitekt (A) och huvudkonstruktör (K) står för huvud-

saklig projektering och den totala byggnadens stabilitet. Prefableverantören dimension-
erar sina element och anslutningar. 

- Upphandling på produktionshandling: Prefableverantören tar endast fram tillverknings-
ritningar. Resterande del av projekteringen utförs av A och K. 

I det tredje fallet har den som upphandlar möjlighet att upphandla olika byggnadsdelar från 
olika leverantörer som då är att betrakta som komponenttillverkare (jämför öppet system). 
Då kan elementen upphandlas enligt standardavtalet ABM (Allmänna bestämmelser för köp 
av varor i yrkesmässig byggverksamhet) istället för en underentreprenad enligt AB-U (All-
männa bestämmelser för underentreprenader) eller entreprenad enligt AB/ABT (Allmänna 
bestämmelser för byggnads-, anläggnings-, och installationsentreprenader respektive totalent-
reprenader). 

3.4.3 Betongstommens uppbyggnad 
En prefabricerad betongstomme utgörs vanligtvis av någon av de två huvudgrupperna: bä-
rande väggsystem eller pelare och balksystem (Betongelementföreningen, 1998).  I detta av-
snitt behandlas endast bärande väggar för några vanliga typer av bjälklag. För andra stomsy-
stem hänvisas till litteratur i ämnet.  
 Ett sandwichelement är ett väggelement som består av två betongskivor med mellanlig-
gande isolering, där den inre betongskivan är bärande och de två skivorna fästs i varandra 
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med armeringsbyglar eller rostfria förbindelseankare (Betongelementföreningen, 2009). Isole-
ringen består vanligtvis av cellplast och/eller mineralull. Vanliga måttförhållanden inifrån är 
t.ex. 150-200-70 mm. Sandwichelement används vanligtvis vid nyproduktion av flerbostads-
hus och kontor, se Figur 6. 

 
Figur 6. 3D-skiss av sandwichelement i betong. Figur från bygghandling i projekt.  

Sandwichväggar kan kombineras med olika typer av bjälklag. Här redogörs endast för de 
typer av bjälklag som berörs i arbetet; massiva bjälklag (RD eller RD/f) och förspända hål-
däck (HD/F). 
 Massivbjälklag är rektangulära plattor som kan vara förspända eller slakarmerade. Denna 
typ av bjälklag kan fås i olika geometrier och det är möjligt att gjuta in el- och vattenrör i 
ursparningar. 
 HD/F-bjälklag är betongbjälklag med längsgående kanaler som tillverkas med förspänd 
armering i underkant. Denna typ av bjälklag har förhållandevis låg egenvikt och kanalerna 
kan användas för installationer i längsled (Betongelementföreningen, 1998). Bjälklagen har en 
viss överhöjning på grund av den förspända armeringen, och för att jämna av ytan görs en 
pågjutning. En risk med HD/F ur fuktteknisk synpunkt är att vatten kan samlas i de lägsta 
punkterna på kanalen, varför dessa måste vara försedda med dräneringshål (SP Sveriges tek-
niska forskningsinstitut, 2013). Igjutningar i kasetternas mellanrum görs ofta med betong 
som har ett högt vattencementtal vilket innebär att en stor mängd byggfukt tillsätts. Uttork-
ningen av denna byggfukt försvåras av den härdade betongen i elementet (SP, 2013). 
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3.4.4 Ingående material 

Betong 
Betong består av cement, vatten och ballast och är ett vanligt material i bärande konstrukt-
ioner, t.ex. stommar och grunder. Betong är fuktokänsligt på så sätt att enbart fukt inte med-
för några direkta konsekvenser. I samband med frysning kan dock frostsprängning ske och i 
kontakt med fuktkänsliga material finns risk för t.ex. mögelpåväxt (Petersson, 2009). Fuktig 
betong har även högre värmeledningsförmåga, vilket är negativt ur energisynpunkt. Några 
egenskaper för betong listas i Tabell 4.  

Tabell 4. Egenskaper för betong (Petersson, 2009). 

Energi !-värde ca 1,7 W/(mK) 

Brand Obrännbar 
Fukt Ingen benägenhet för mögelpåväxt 

Mineralull 
Mineralull kan vara sten- eller glasull och är både ång- och luftgenomsläpplig. Den tillverkas 
på genom att sten- eller glasfibrer spinns och formas till skivor. Mineralull har mycket bra 
brandegenskaper eftersom den är obrännbar (Petersson, 2009). Några egenskaper för mine-
ralull listas i Tabell 5. 

Tabell 5. Egenskaper för mineralull (Petersson, 2009). 

Energi !-värde ca 0,036 W/(mK) 
Brand Obrännbar 
Fukt Vattenabsorption ≤ 1 kg/m2 

   
Cellplast  
Cellplast består vanligtvis av expanderad polystyren (EPS) och har använts som isolermaterial 
vid bostadsbyggande under lång tid. Det är lätt att hantera och har goda fuktegenskaper, men 
brinner lätt och sprider brand fort. En nyutvecklad variant av cellplast är EPS med tillsatt 
grafit, vilket höjer isolerförmågan med ca 20 %, se Tabell 6. Prisskillnaden i förhållandet till 
isolerförmågan är likvärdig men grafitdopningen möjliggör tunnare konstruktioner. Några 
egenskaper för cellplast listas i Tabell 6. 
 

Tabell 6. Egenskaper för cellplast (Finja Betong, 2013). 

Energi !-värde vanlig EPS 0,038 W/(mK) (S100), med grafit 0,031 
W/(mK) (S100 Grå) 

Brand Brinner lätt och sprider brand fort 
Fukt Vattenabsorption <5 %, ingen benägenhet för mögelpåväxt 
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PIR-isolering 
En relativt ny typ av isolering på marknaden är polyisocyanuratskum, PIR. Det är ett högpre-
sterande material som möjliggör för tunnare väggtjocklek med bibehållet U-värde, se Tabell 
7. I dagsläget är priset på PIR högt, vilket gör att det i dagsläget används mest i energieffek-
tiva byggnader med högt marknadsvärde där den extra säljbara golvytan kompenserar materi-
alkostnaden3. Några egenskaper för PIR-isolering redovisas i Tabell 7. 
 
 

Tabell 7. Egenskaper för PIR-isolering av märket EcoTherm (Thermisol, 2013). 

Energi !-värde 0,022-0,028 W/(mK) 
Brand Brännbar men betydligt högre antändningstemperatur än EPS 
Fukt Vattenabsorption <2 %, ingen benägenhet för mögelpåväxt 

3.4.5 Anslutningar mellan element 
Anslutningar mellan element ska oftast verka kraftöverförande men har även andra funktioner 
i byggnaden (Betongelementföreningen, 1998). 
 Injekteringsförband med dubbar (se Figur 6) är ett vanligt sätt att förbinda bjälklag och 
ytterväggar för överföring av krafter. Skruv- eller svetsförband kan användas för att fästa 
väggelement i varandra. Väggar som ska ta upp skjuvkrafter gjuts ihop uppifrån genom en 
ursparning, se längre fram i Figur 12. För ökad skjuvkraftskapacitet kan den inre betongski-
van tillverkas med en profilerad yta (Betongelementföreningen, 1998), se Figur 6. 

3.4.6 Fogar 
En fog är en kontaktyta eller spalt mellan två närliggande ytor som kan vara med eller utan 
fogfyllning. Följande faktorer bör beaktas vid utformningen (Betongelementföreningen, 
2009); 

- regn- och vindtätning 
- anpassning till toleranser, måttfel och deformationer 
- värme- och ljudisolering 
- monterbarhet 
- kondensskydd 
- utseende 
- brandskydd 
- underhåll och renovering 
- lastupptagning och beständighet 
- ekonomi 

Nedan redovisas fogar enligt traditionell metod. En närmare analys av kravbilden på utform-
ningen av anslutning och elementskarvar som helhet redovisas under avsnitt 3.6. 
                                                
3 Ene Lindén, konstruktör Skanska Teknik, intervju 26 juni 2013. 
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Principer för fogning 
Fogbredden dimensioneras med avseende på elementens temperatur- och fuktrörelser och de 
givna toleranserna, se avsnitt om toleranser nedan. Fogar mellan ytterväggselement utförs 
vanligtvis enligt två olika principer; enstegstätning eller tvåstegstätning (Petersson, 2009);  
  Enstegstätning innebär att fogen tätas i ett skikt genom att en bottningslist trycks in 
utifrån och täcks med fogmassa, se Figur 7. Listen och fogmassan utgör tillsammans fogen i 
ett enda skikt. Detta skikt tar hand om hela lufttrycksdifferensen mellan inom- och utomhus-
luft. 

 
Figur 7. Princip för enstegstätning, figur efter Petersson (2009). 

Tvåstegstätning innebär att den yttre tätningen utgörs av en regnkappa medan en inre tät-
ning tar hand om skillnaden i lufttryck. Mellan dessa två finns en luftspalt som är tryckutjäm-
nande och dränerande, se Figur 8. 

 
Figur 8. Princip för tvåstegstätning, figur efter Petersson (2009). 

Tvåstegstätade fasadfogar är att rekommendera, då enstegstätade fogar inte klarar av höga 
belastningar och små otätheter kan leda in mycket vatten på grund av lufttrycksskillnaden, 
bland annat betongelementindustrin har tidigare haft problem med enstegstätade fasader 
(Fuktcentrum, 2007). I en tvåstsegstätad föreligger ingen lufttrycksskillnad över regnkappan 
och vatten som trots allt passerar regnspärren kan ledas av via den dränerade luftspalten.  
 Om fogen förses med dubbla regnskydd, t.ex. en regnskärm med utanpåliggande mjukfog, 
kan detta benämnas trestegstätning.   

Mjukfogning   
Generellt bör inte fogning med fogmassa utföras vid temperaturer lägre än 5 grader. Vid 
lägre temperaturer kan vidhäftningen vara sämre på grund av kondens på elementet och ök-
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ning av fogmassans viskositet. Vid för höga temperaturer (generellt över 35 grader) är ele-
menten stora och fogbredden liten samtidigt som primern torkar snabbt och fogens yta här-
dar för fort (Betongelementföreningen, 1998).  
 Fogens form är väldigt viktig för att den ska uppfylla sin funktion. Fogen ska ha stora 
kontaktytor och vara tunnare på mitten. Om fogen är för tjock, är den inte tillräckligt elastisk 
i förhållande till vidhäftningen i kanterna och risken för vidhäftningsbrott är stor (Sika, 
2013). Om fogen är för tunn riskerar den att spricka vid temperaturrörelser i elementen.  
 För att få till rätt form på fogen används en rund bottningslist med en diameter som är 
ungefär 20 % större än fogbreddens. Bottningslistens yta ska vara porfri och listen ska utgöra 
en stabil formbotten som inte skadar eller missfärgar fogmassan eller elementsidorna (AMA 
Hus ZSB.11). Om en elastisk fogmassa används ska bottningslisten vara mjukare än härdad 
fogmassa. Den får maximalt absorbera 5 % vatten efter en veckas vattenlagring (20 grader) 
(AMA Hus ZSB.11).  

Regntätning 
När slagregn träffar en yta som inte är kapillärsugande bildas en vattenfilm och vattnet rinner 
utför fasaden. Vatten kan ta sig in i fogar på några olika sätt (Nevander & Elmarsson, 1994): 

- kapillärsugning genom smala fogar (<0,1 mm) 
- vindtryck om fogen är något bredare men vattnet fortfarande kan rinna obrutet över 

fogen 
- vattendroppar som följer med luftströmmar i breda fogar 
- vatten som genom tyngdkraft rinner in i fogar som är öppna uppåt 
- vid fogbredder >5 mm kan vattendropparna få en horisontell rörelsekomponent och 

tränga in genom fogen 
Betongfasader anses vara vattentäta, men vid uttorkning av byggfukt kan det bildas kondens 
på insidan av ytterskivan och denna måste kunna dräneras ut (Nevander & Elmarsson, 1994).  
Luftkanalen som lämnas bakom regntätningen i fogen ska dräneras utåt.  
 Regntätning av fogar kan utföras på flera sätt. För vertikala en- eller tvåstegstätade fogar 
används vanligtvis bottningslist och mjukfog av estetiska skäl. Foglist i gummi eller metall 
som träs i spår eller en foglist av gummi kan också användas som regnskärm, se Figur 9 och 
Figur 10 (Betongelementföreningen, 1998). 
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Figur 9. Regntätning med 1) bottningslist och mjukfog, 2) foglist av massivt polymermaterial och 3) metalllist 
över fog. Figurer efter Betongelementföreningen (1998). 

 
Figur 10. Regntätning med ingjutningslist av 1) polymermaterial och 2) list inlagd i spår. Figurer efter Betongele-
mentföreningen (1998). 

Horisontalfogar utformas vanligtvis med mjukfog och bottningslist, eller öppen med en trös-
kel som förhindrar att regn letar sig in i skarven, (Betongelementföreningen, 1998) se Figur 
11. 

 
Figur 11. Överhängd horisontell skarv. I figuren visas även omlottskarv av den vertikala bottningslisten. 

Luftning & dränering 
Bakom regnspärren bör det finnas minst 30-40 mm luftspalt (Betongelementföreningen, 
2009) för att rymma omlottskarv av den vertikala regnspärren (se Figur 11). Luftspalten ska 
stå i förbindelse med utomhusluften genom så kallade TDV-rör (Tryckutjämnande Dräne-
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rande Ventilerande), små plaströr som placeras i varje fogkryss och var tredje meter i hori-
sontellt led enligt AMA Hus 11.  

Värmeisolering, vind- & diffusionstätning 
Fogen värmeisoleras med remsor av isolering, drev, som vanligtvis består av mineralull. När 
isoleringsremsan komprimeras mellan elementen hjälper den även till för vindtätning. Drev-
ningsremsan kan vara inklädd i polyetenfolie för förbättrad diffusions- och vindtäthet, men 
detta kan medföra risk för kondensfukt då tätningen hamnar långt ut i väggen (Betongele-
mentföreningen, 2009).  
 Vanligtvis gjuts fogen igen på insidan av elementet vilket gör konstruktionen luft- och 
diffusionstät, tätheten är dock starkt beroende av utförandet i byggskedet.  
 En konventionell fog för sandwichelement, där de olika delarnas funktion förklaras, visas 
i Figur 12. 

 
Figur 12. Traditionell fogning av sandwichelement, tvåstegstätning med bottningslist och mjukfog. 

3.4.7 Toleranser 
För att den färdiga byggnaden ska uppfylla beställarens funktionskrav finns det ett behov av 
att begränsa måttavvikelser mellan ritning och färdig byggnad, den s.k. byggplatstoleransen. 
Toleransen anger inom vilket intervall en måttavvikelse anses vara acceptabel utan att bygg-
nadens slutliga funktion äventyras och varierar för olika måttdefinitioner som längd, skevhet, 
krokighet etc. (Betongelementföreningen, 2009). Vissa måttavvikelser är särskilt viktiga, t.ex. 
upplagslängd och armeringens läge som i hög grad påverkar byggnadens bärande funktion 
och säkerhet. 
 Byggplatstoleransen bestäms normalt av projektören och består i sin tur av tillverknings-
tolerans, utsättningstolerans och montagetolerans (Betongelementföreningen, 2009). För 
snäva toleransnivåer medför högre tillverkningskostnad då det ställer högre krav på yrkes-
skicklighet, omsorg och verktyg, tar längre tid och kan medföra ökat svinn (Hultenberger, 
1983).  
 Svensk Betong (fd. Betongelementföreningen) anger i sin publikation Bygga med prefab till-
verknings-, utsättnings- och montage- samt byggplatstoleranser för olika typer av element. 
Även i AMA Hus 11 anges byggplatstoleranser, t.ex. för stomytterväggar i betong under ru-
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briken 27.C/31. Toleranser som gäller t.ex. armeringens läge och betongens täckskikt anges i 
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder, EKS. 
Varje tillverkare har dessutom egna toleransmått för sin egenkontroll. För särskilt viktiga 
mått kan konstruktören specificera byggplatstolerans på ritningen.  
 Studier som genomförts under de senaste åren, t.ex. Persson (2009) och Arheden & Lillie-
ros Lundgren (2010) visar att toleransmedvetenhen inom byggbranschen är låg, vilket medför 
att det ofta är elementtillverkaren istället för beställaren (kunden) som bestämmer vilka tole-
ranser som ska gälla. De visar också att det inte är ovanligt att kunden föreskriver toleranser 
enligt AMA Hus medan tillverkaren upphandlas enligt Bygga med prefab och att utgåva/årtal 
för standarden inte specificeras i avtalet. Detta kan skapa problem i och med att nivåerna har 
förändrats med tiden och i vissa avseenden skiljer mellan de olika utgivarna. 

3.5 Standardiserade tekniska lösningar 

3.5.1 Produktutveckling inom byggbranschen  
En grundläggande del för att industrialisera byggprocessen är standardisering av konstrukt-
ionslösningar med hjälp av erfarenhetsåterföring från produktion till projektering. Fernström 
(2009) menar att för att utveckla det industrialiserade byggandet krävs att entreprenörerna 
minskar antalet byggdetaljer, standardiserar vissa produkter helt och ökar sin kundorientering 
genom utveckling av t.ex. plattformar.  
 I och med att slutna (företagsegna) system dominerar på den svenska marknaden sker 
utveckling av tekniska lösningar och analys av deras funktion internt och beprövade tekniska 
lösningar är en tillgång inom den egna organisationen.  
 Lessing (Boverket, 2008) menar att det är av yttersta vikt att testa och justera tekniska 
lösningar innan de används i verkliga byggprojekt och att utvecklingen av tekniska lösningar 
bör utföras av grupper med blandad kompetens från olika delar av en organisation. Han fö-
reslår också att arbetet bör utföras i produktutvecklingsprocesser likt de som används inom 
fast industri och integreras med utveckling av arbetsmetoder.  

3.5.2 Standardiserade lösningar i svenska byggföretag  
 De största svenska byggföretagen arbetar sedan ett antal år med att utveckla så kallade 
metodplattformar inom den egna organisationen. Metodplattformar innehåller tekniska lös-
ningar och standardiserade arbetssätt för de olika stegen i byggprocessen (Olofsson et al. 
2012). Dessa innehåller både typlösningar (teknisk plattform) och sätt att arbeta (process-
plattform) där komponenter från plattformarna kombineras individuellt i respektive projekt.  
 Stora företag kan lägga resurser på att utveckla plattformarna kontinuerligt, vilket kan 
resultera i stora kostnadsbesparingar genom optimerade lösningar. JM har sedan början av 
2000-talet standardiserat projekteringsanvisningar och uppgav i slutet av 2009 att de från och 
med 2008 sparat ungefär 100 miljoner kronor per år från strukturerad projektering (Joons, 
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2009). Arbetet på JM har sedan dess gått vidare till att även omfatta strukturerat inköp och 
strukturerad produktion.  
 NCC startade utvecklingen av Styrande projekteringskrav med syfte att öka kostnadsef-
fektivitet, minska felkostnader, minska tidsåtgång genom upprepning av tekniska lösningar, 
nå inköpseffekter och att säkra produktionsvänliga lösningar (Persson & Sköld, 2006). De 
tillämpar i dagsläget tekniska plattformar som utgörs av tekniska lösningar, styrande projekte-
ringskrav och anvisningar för produktionssätt (NCC, 2013).  
 Skanska arbetar med plattformar genom ledningssystemet ”Vårt sätt att bygga” som är 
tillgängligt för samtliga anställda. Där samlas tekniska lösningar, teknikguider, standardiserade 
produktionsmetoder, koncept och bostadsplattformar. Standardiserade tekniska lösningar ska 
säkerställa att ”best practice” från hela verksamheten återanvänds i projekten. Bakgrunden till 
utvecklingen av standardiserade byggdelar var att minska felkostnader men utvecklingen av 
tekniska lösningar har sedan fortsatt för att nå kostnadseffektiva inköp och ökad produktivi-
tet.   

3.6 Krav på sandwichelementens anslutningar  

Funktionskraven för en byggnad påverkar i hög grad utformningen av konstruktionsdetaljer. 
Nedanstående sammanställning redovisar föreskrifter, allmänna råd och andra krav som di-
rekt påverkar utformningen av anslutningar i flerbostadshus av prefabricerade sandwichele-
ment i betong. De allmänna råden i byggreglerna rekommenderas för att uppfylla de funkt-
ionskrav som ställs i föreskrifterna. 

3.6.1 Fuktsäkerhet 
För att uppnå krav på fuktsäkerhet enligt gällande byggregler bör byggnader och byggmateri-
al bör skyddas mot fukt och smuts i produktionsskedet (BBR 19, avsnitt 6.51). Fogar och 
anslutningar som går igenom väggen bör utformas så att vatten utifrån inte når känsliga bygg-
nadsdelar (BBR 19 avsnitt 6:5324). Detta innebär för prefabricerade element att: 

- Elementen bör skyddas från regn och smuts under produktionstiden 
- Anslutningen bör hindra vatteninträngning redan under byggskedet	  
- Inkommande vatten bör ges möjlighet att dräneras ut	  
- Fuktiga material bör ges möjlighet att torka 	  

3.6.2 Energiprestanda 
Detaljerna ska med fördel kunna användas i lågenergi- eller passivhus och därför gäller föl-
jande: 

- Köldbryggor bör begränsas så långt det är möjligt 
- Tillräcklig vägg- och isolertjocklek ska tillåtas 
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3.6.3 Lufttäthet 
Lufttäthet i sandwichelement uppnås genom undergjutning av horisontella skarvar, igengjut-
ning av vertikala skarvar på insidan och/eller tätning med svällband och invändig mjukfog 
för fönster och balkongdörrar. Det är viktigt att den inre fogen är lufttät för att förhindra 
fuktkonvektion och kondens i byggnadens övre delar (Nevander & Elmarsson, 1994). I 
byggreglerna anges inget täthetskrav i l/sm2,  dock ställs krav nästan utan undantag av bestäl-
laren. Detta innebär att: 

- Anslutningarna ska möjliggöra tillräcklig undergjutning eller annan motsvarande luft-
tätning mot byggnadens insida 

- Anslutningarna bör utformas så lufttäta som möjligt 

3.6.4 Bärförmåga, beständighet & byggbarhet 
I sandwichelement utgörs den bärande konstruktionen av den inre betongväggen. Prefab-
konstruktören ser till att elementet och anslutningen med t.ex. gjutning, svets, skruv, dubb, 
samt undergjutning ger tillräcklig bärförmåga och uppfyller gällande myndighetskrav. 

- De bärande betongskivorna ska kunna ställas på varandra och anslutas enligt anvis-
ningar från prefableverantör  

- Montage och tätning ska vara praktiskt utförbara så att anslutningens tänkta funktion 
kan uppnås i praktiken  

- Anslutningens funktion ska uppnås med hänsyn till deformationer, måttfel och tole-
ranser 

- Anslutningens funktion ska vara tillräckligt beständig med hänsyn till byggnadsver-
kets livslängd 

3.6.5 Brandsäkerhet 
Flerbostadshus med fler är tre våningar klassas som Br1 (BBR 5.22). Brandceller i Br1 ska 
motstå spridning av brand och rökgaser i minst en timme och upp till fyra timmar beroende 
på brandbelastning. För ytterväggar i byggnader som klassats som Br1 gäller att brandsprid-
ning inuti väggen ska begränsas, förutom att den avskiljande funktionen mellan brandcellerna 
ska uppfyllas (BFS 2011:26). Om ytterväggen testats och godkänts enligt den standardiserade 
testmetoden SP Brand 105 anses kraven vara uppfyllda. Om ytterväggskonstruktionen inte har 
testats enligt SP Brand kan krav för byggnaden ställas i den projektspecifika brandskydds-
dokumentationen, t.ex. att brännbar isolering ska brytas i fasadtopp och fasadbotten4.   

- Anslutningarna ska möjliggöra för brandavskiljande konstruktioner där så krävs 

3.6.6 Ljudisolering 
Betongelement med elastiska fogar besitter goda egenskaper för att uppfylla hårt ställda krav 
på ljudmiljön (Betongelementföreningen, 1998). Krav på ljudmiljön beaktas därför inte ingå-
ende i detta arbete. 

                                                
4 Exempel från brandskyddsdokumentation projekt Vänortsgatan, Mölndal. 
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3.6.7 Tillgänglighet 
Av de studerade detaljerna är det balkongdörrsanslutningen som påverkas mest av kraven på 
tillgänglighet på grund av tröskelhöjden. Balkonger i enskilda bostadslägenheter i ett plan ska 
vara användbara för personer med nedsatt rörelseförmåga (BBR 12, 3.146). Dörröppningen 
bör utformas utan nivåskillnad om det inte behövs med t.ex. avseende på fukt eller klimat 
(BBR, 8.22). En nivåskillnad på upp till 15-20 mm kan accepteras om tröskeln är fasad, vilket 
kan jämföras mot det tidigare måttet på 25 mm (Svensson, 2012). Sänkningen motiveras av 
att 25 mm kan vara ett stort hinder för många personer samt att 15 mm är maxnivå i flera 
andra länder. Nivåskillnad vid fönsterdörrar kan i dagsläget nå 40-50 mm på grund av tröskel 
och hålkäl i betongplattan. Enligt Schälin5 har beställare, i synnerhet allmännyttan, generellt 
höga krav på tillgänglighet vid nyproduktion av bostäder. 

- Anslutningen mot balkongdörren bör utformas med en så låg tröskel som möjligt 
och tröskeln bör vara avfasad 

3.6.8 Projektrelaterade aspekter 
Vid sidan av funktionskraven från myndigheter och beställare påverkar detaljutformningen 
även projektrelaterade aspekter som byggkostnad och arbetsmiljö på byggarbetsplatsen. 

Ekonomi 
För att behålla god ekonomi i byggprojekt med prefabricerade betongelement får en detalj-
lösning inte innebära allt för stora kostnadsökningar. För att minimera kostnaden bör utfö-
randet ligga tidigt i produktionskedjan och inte vara så komplicerat att det orsakar fel och 
förseningar. 

- Montagetiden bör inte förlängas nämnvärt 
- Transport och lyft av element bör inte kompliceras 
- Materialkostnaden bör inte öka nämnvärt 

Arbetsmiljö 
Vid planering och projektering av konstruktioner för stomsystem och utformning av stom-
komplettering ska arbetsmiljön under byggskedet uppmärksammas (AFS 1999:3). 

- Anslutningarna ska utformas på ett sådant sätt att arbetsmiljörisker i byggskedet mi-
nimeras  

- Så många delmoment som möjligt ska kunna genomföras under säkra förhållanden 
- Hantering av hälsofarliga material bör undvikas ur miljö- och arbetsmiljösynpunkt 

 
 
 

 

                                                
5 Lena Schälin, byggfysiker Skanska Teknik, intervju 28 juni 2013. 
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4.  Förstudie 

4.1 Fallföretaget  

Skanska Sverige AB är ett av världens största byggföretag med bred kompetens inom många 
delar av byggbranschen. I förstudien och test av nya lösningar har regionerna Hus Väst, Hus 
Göteborg, Teknik och Stomsystem deltagit. Hus Väst och Hus Göteborg bygger bland annat 
kontor och flerbostadshus, Teknik projekterar hus och fungerar som teknikstöd medan 
Stomsystem tillverkar och levererar prefabricerade stomlösningar i betong.  

4.1.1 VSAB och VSAA 
Skanska Sverige AB arbetar i dagsläget med standardiserade byggdelar genom den tekniska 
plattformen Vårt Sätt Att Bygga som innehåller tekniska lösningar och produktionsmetoder. 
Hur projekten ska genomföras och styras regleras i ledningssystemet Vårt Sätt Att Arbeta. 
Informationen finns att tillgå på företagets intranät och tas fram i samarbete mellan linje och 
support. 

4.2 Genomförande 

Förstudien omfattar material från inledande intervjuer och observationer som genomförts 
under arbetets första del, se avsnitt 2.4. Förstudien innehåller en fördjupad problembeskriv-
ning, kort information om tillverkning och hantering av element samt en utvärdering av exi-
sterande lösningar som använts i projekt. Exempellösningarna är hämtade från flerbostads-
husprojekt av sandwichelement uppförda av Skanska Sverige AB i Västra Götalandsregionen 
under 2008-2013. 

4.3 Fördjupad problembeskrivning  

För att ge en tydlig bild av problem som kan uppstå vid mycket regn i samband med ele-
mentmontage ställdes frågor till produktionsledning, byggfysiker, projektörer och leverantör 
om vilka problem de stött på och vilka konsekvenser detta kan medföra. Fullständiga fråge-
formulär redovisas i bilaga 1. Resultatet presenteras som en sammanfattning nedan. 
 De tre tillfrågade produktionscheferna uppger att de alla haft problem med vatteninträng-
ning under produktionsskedet, t.ex. vatteninträngning i öppna fogar eller dåligt genomtänkta 
anslutningar och uppfuktning av mineralull i överkant element eller i dörr- och fönsteröpp-
ningar. Vatteninträngningen leder till extra insatser under produktionstiden såsom dyrare och 
längre byggtorkning och försening av fogarbetet. Uppfuktat material måste ges möjlighet att 
torka, eller i vissa fall till och med bytas.  
 Vatten som blir stående på bjälklag eller i installationsrännor, ursparningar i kanten av 
bjälklaget (se Figur 23) rinner mot kanterna och ner i väggen. För att vatten ska kunna dräne-
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ras har i flera fall fogarbetet på den lägsta våningen sparats till sist. På HD/F-bjälklag med-
verkar den buktande formen på grund av förspänd armering i underkant (överhöjningen) till 
att leda vatten ut till bjälklagskanten och in i den anslutande väggen. En arbetsledare uppger 
vid intervju att överhöjningen även skapar problem vid anslutningar mot andra element då 
höjder inte stämmer. Andra problem vid bjälklagsanslutningen är luftläckage på grund av 
otillräcklig undergjutning. Detta kan uppkomma på grund av ursparningar för t.ex. eldosor 
som gör att kontaktytan där undergjutning ska göras blir liten. Bristfällig avledning av vatten 
vid sockelanslutningen uppges också vara ett problem. 
 Vid frågan om vilka konsekvenser detta kan medföra för projektet och brukarna ges bland 
annat följande svar 
- Omfattande skadeutredningar, vattnet kan transporteras lång väg i byggnaden innan det 

upptäcks och läckaget kan vara svårt att härleda. 
- Renovering av lägenheter för att åtgärda t.ex. tapetsläpp, saltutfällningar  
- Köldbryggor på grund av fuktiga material, fuktvandring, vattenläckage 
- Lukt, emissioner, påväxt av mögel 
  Anslutningen mot balkong- eller fönsterdörr belyses som en svårighet av flera intervju-
personer i och med att ökade tillgänglighetskrav minskat tröskelhöjden avsevärt. Vinden kan 
trycka upp vatten längs med betongplattan och hela vägen till tröskeln. En av platscheferna 
nämner att minsta lilla defekt på något av tätningsmaterialen kan vara avgörande för tätheten 
på grund av den låga nivåskillnaden. Detta kräver extrem noggrannhet vid utförande och 
extra tätning kan behövas för att säkerställa att inget vattenläckage sker. Dessutom fram-
kommer det att balkongdörren i vissa fall placeras ovanför isoleringen för att undvika köld-
bryggor, vilket kan resultera i sviktande tröskel eller bakfall i tröskelplåten. En av intervjuper-
sonerna uppger svårigheten att utföra just denna anslutning eftersom att det bli väldigt trångt 
att få ihop alla delar i en punkt. Funktionskrav på energi, fuktsäkerhet och tillgänglighet är 
svåra att uppfylla samtidigt och problematiken diskuteras återkommande i projekten. 
 Samtliga tillfrågade produktionschefer och arbetsledare har stött på problem i samband 
med fogning. Samtliga anger regn och kallt väder som en viktig faktor i och med att fogning-
en kräver vissa förhållanden för att kunna utföras. Om stommen är rest och väderförhållan-
dena dåliga förskjuts hela bygget, vilket skapar press på fogentreprenörer och konflikter. 
Otydlig gränsdragning och bristfälliga kontrakt nämns också som en orsak till problem vid 
fogning. 
 Problem med vatteninträngning är i huvudsak ett tillfälligt fenomen eftersom det sker 
under montaget av betongelementen och innan fogar är på plats. Det framgår tydligt under 
intervjuerna att problemet beskrivs som omfattande i projekt där vädret varit blött och kallt 
under montage medan det inte uppmärksammas om vädret varit torrt och varmt. Den slut-
liga tvåstegstätade skarven uppfyller ställda funktionskrav, problemet är det som händer före 
färdigställandet och hur det kan påverka byggnaden under lång tid.  
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4.4 Tillverkning av element 

Betongelementen tillverkas i fabrik. På grund av höga transportkostnader är det önskvärt att 
tillverkningen sker lokalt i förhållande till byggarbetsplatsen. Vissa fabriker har en väl utveck-
lad produktionslinje där elementen flyttas mellan stationer med tidtagning på respektive stat-
ion, medan andra använder mer traditionella metoder och tillverkar elementet på en plats. 
 Betongelementet gjuts på ett vibratorbord i stål där ytterformen fästs i bordet med mag-
neter eller svets. I vissa fall läggs en träform underst, t.ex. vid skador på formbordets stål-
botten. Formar för ursparningar konstrueras och fästs i bordet. Ytterskivan gjuts vanligtvis 
först. Förbindelsestegar och isolering läggs på innan innerskivan armeras och gjuts. Gjutning 
sker under dagen och formen rivs följande morgon. Elementen får härda i en härdkammare 
och förvaras sedan på lagergården till dess att transport till byggarbetsplatsen sker. Egenkon-
troller i form av mätning sker fortlöpande under tillverkningen. 

4.5 Lagring och transport 

Samtliga tillfrågade produktionschefer och arbetsledare svarar nej på frågan om elementen 
skyddas mot nederbörd vid lagring och transport. Elementen kan således ha utsatts för ne-
derbörd redan innan leverans till byggplats. Leverantören uppger att de skyddar element med 
mineralull i överkant med tillfällig plast vid lagring utomhus, vilket även observerades vid 
platsbesöket på fabriken, se Figur 13. Intervjupersonerna uppger att elementen oftast står 
oskyddade eller bristfälligt täckta på byggarbetsplatsen i väntan på och under montaget, se 
Figur 13. Flera av de tillfrågade menar att täckning av elementens överkant från fabrik är 
önskvärd, gärna någon form som kan sitta kvar under och efter montage.  

 
Figur 13. t.v. Tillfällig täckning av element vid fabrik, t.h. visas ett annat oskyddat element vid montage.  
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Även runt fönster och balkongdörrar kan öppningar skapa problem i och med att dessa ut-
sätts för vatten vid dåligt väder innan fönster/dörrar är monterade och tätade. Fönster kan i 
vissa fall förmonteras i fabriken. Vid observation på byggarbetsplats och fabrik var dessa 
öppningar helt oskyddade. Flera av intervjupersonerna uppger att öppningarna är oskyddade 
fram till fönstermontage då butylmembran eller liknande tätning i underkant monteras. En av 
respondenterna svarade att öppningarnas underkant täcks så fort som möjligt på arbetsplats 
med ett alternativ till butylmembran, en bitumenbaserad remsa.  
 Väggelement lagras och transporteras på A-formade stöd eller i kasetter som i Figur 14. 
Bjälklag transporteras liggande och staplade på varandra.  
 

 
Figur 14. Väggelement som lagras i kasetter. 

När elementen anländer till byggarbetsplatsen kontrolleras de för eventuella transportskador 
och avvikelser. Lyftet kan göras direkt från lastbil eller efter mellanlagring på arbetsplatsen.  

4.6 Montage 

Elementen lyfts på plats med en byggkran. HD/F-bjälklag lyfts vanligtvis med en lyftsax eller 
ett lyftok så att det kan lyftas liggande. Massivbjälklag lyfts med lyftöglor. Väggelement lyfts i 
ingjutna öglor i sandwichelementets innerskiva. Före lyftet av väggen läggs pallklossar i plast 
och bruk ut under elementet. En remsa av isolermaterial (drev) fästs i anslutande element i 
sida och underkant, se Figur 15.  
 Sandwichelementet justeras in så att det träs på den dubb som finns i bjälklaget. Innan 
lyftkedjorna kopplas ifrån stagas elementet med snedstag som fäst i ingjutningsgods förberett 
från fabrik. Snedstagen kan förlängas och förkortas genom att man vrider på dem och väg-
gens vinkel kan på så sätt justeras. Lutning kontrolleras med långt vattenpass. Efter det att 
elementet kopplats loss gjuts dubben fast genom hål i elementsidorna och överflödigt bruk 
från undergjutningen fixas till. Elementet fästs i det intillstående elementet med svetsplåtar 
eller skruvas ihop. Snedstagen är kvar tills bruket i undergjutningen har härdat. 
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 Vid montage av stomme med HD/F-bjälklag fogjuts bjälklagen innan väggarna på samma 
våning monteras.   
 Arbetsledaren beskriver klämrisken som den största arbetsmiljörisken i samband med 
montage av element. Mindre olyckor har förekommit i samband med sågning i elementen. 
Arbete på hög höjd med risk för fall samt håltagning i HD/F är andra riskmoment. Om fö-
reskrifter inte följs finns risk för ras i och med att HD/F-bjälklaget förlorar bärighet vid hål-
tagning. Skanska Sverige kräver förutom riskbedömning och personlig skyddsutrustning även 
särskild utbildning för att t.ex. få montera HD/F. 

 
Figur 15. tv. Montering av drev på elementets sida, th. inpassning av element. 

4.7 Detaljlösningar 

Här redovisas resultat från fallstudien som berör erfarenheter av specifika detaljlösningar.  
Studien av konstruktionsdetaljer är indelad i enligt Figur 16. 
 

 

Anslutning ytter-
vägg/bjälklag 

Vertikal skarv 
mellan element 

Anslutning ytter-
vägg/sockel 

Anslutning mot 
balkongdörr 
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Figur 16. Detaljer som omfattas av förstudien. 

4.8 Vertikala skarvar mellan element 

4.8.1 Problembeskrivning 
Flera av intervjupersonerna uppger att alternativa lösningar för den vertikala skarven mellan 
element saknas. Vid dåligt väder är det väldigt lätt för regn att leta sig långt in i konstruktion-
en genom öppna vertikala skarvar.  

4.8.2 Studerade detaljer 
Nr Beskrivning av lösning 

V1* Traditionell vertikal skarv med drevning och mjukfog. 

V2 Tätning med svällband vid ytterskivans innerkant. Svällband monteras före 
eller efter lyft. Mjukfog utanpå. 

V3 Vertikal plastprofil i ursparning i ytterskivan som trycks ned ovanifrån efter 
montage, sk. Måsvinge (se nedan). Mjukfog utanpå. 

*Använts i projektet som är eller ska certifieras som passivhus 

V1: Traditionell vertikal skarv  
Vertikal skarv utan särskilda åtgärder. Traditionell tätning i efterhand med luftspalt, bott-
ningslist och mjukfog. Plastat eller oplastat drev mellan element. 
 

 
Figur 17. Illustration av traditionell vertikal skarv, elementet sett uppifrån. 

Fördelar Nackdelar 
Inga problem när det är torrt väder vid mon-
tage, inget extra arbete med ursparningar, 
lister som träs i etc. 

Regnvatten har fri väg in till isoleringen till 
dess att fogning sker 
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V2: Svällband och mjukfog 
Förkomprimerat svällband av typen Tremco Illmod 600 monteras vid ytterskivans innerkant. 
Mjukfogning med bottningslist sker utanför luftspalt. Det finns exempel med svällband som 
monteras antingen före lyft eller i samband med fogning. 
 

 
Figur 18. Illustration av lösning med svällband och mjukfog, element sett uppifrån. Svällbandet är den svarta 

fyrkanten närmast drevningen. 

Fördelar Nackdelar 
Trestegstätning, förutsättningar för 
god regn- och lufttäthet, fungerat 
bra i projekt  

Risk för att fukt stängs in bakom svällbandet, svårt 
att säkerställa luftspalt eftersom det blir ont om 
plats och är svårt att se vid utförande 

Om svällbandet monteras före lyft 
fås regntätning redan under pro-
duktion 

Sväller fort vid höga temperaturer och långsamt vid 
låga 

 Svällbandets bredd måste anpassas efter fogens 
bredd, vilket gör att det är svårt att veta vilket som 
ska användas om det sätts fast innan montage 

 Svällbandet kan lossna, skadas eller hinna svälla i 
förtid om det monteras före elementet lyfts. 

 Extra arbetsmoment i samband med fogning om det 
görs i efterhand 

V3: Måsvinge 
Plastprofil i V-form som träs i uppifrån efter att två element lyfts på plats bredvid varandra. 
Är flexibel och tillåter att ursparningen varierar något i bredd. Listen avslutas med ett TDV-
rör mellan varje våning. Enligt leverantören ger måsvingen tillräcklig tätning även utan mjuk-
fog om inte fasaden är särskilt utsatt för slagregn.  
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Figur 19. Illustration av måsvinge, elementet sett uppifrån, efter Adler (2005, s.123) 

Fördelar Nackdelar 
Tvåstegstätning av den vertikala skarven 
snabbt efter montage 

Kräver noggrant montage för att den ska fästa 
och vara tät, svårigheter att trä i listen 

Kan användas utan fog vilket minskar an-
talet moment och ställning eller lift kan 
undvikas 

Eftermontage när listen träs i uppifrån, vilket 
är en säkerhetsrisk om arbetet utförs från 
stege, extra arbetsmoment  

Om fogad är detta en trestegstätning, för-
utsättningar för god regn- och lufttäthet 

Montörer saknar erfarenhet eller information 
om hur listen ska monteras, frågor och gnäll 

 Endast en leverantör tillhandahåller lösningen 
i dagsläget 

Sammanfattning & slutsats 
V1 bör i denna jämförelse ses som en utgångspunkt – ett referensfall. God tätning uppnås 
med både V2 och V3, men endast V3 ger bra skydd redan vid montage då V2 inte är prak-
tiskt genomförbar i tidigt skede. Om svällbandet i V2 sätts dit efter det att elementen lyfts på 
plats är detta ett extra arbetsmoment från byggnadens utsida, vilket kräver lift eller ställning 
och som inte ger något tidigt väderskydd. 
  Måsvingen kräver särskild uppmärksamhet vad gäller toleranser och kontrollplaner så att 
det säkerställs att spaltens bredd blir rätt så att listen sitter som den ska. Tydliga instruktioner 
om montage och avslutning mellan våningsplan krävs. Måsvingen kan inte bytas ut i efter-
hand eller justeras när nästa våning har monterats.  

4.9 Anslutning mellan yttervägg och mellanbjälklag 

4.9.1 Problembeskrivning 
Vatten som leds in i väggen via mellanbjälklag är ett vanligt problem. Särskilt med HD/F-
bjälklag som genom sin överhöjning leder vatten åt båda sidor. I eventuella installationsrän-
nor kan vatten bli stående och ledas in i väggen. Anslutningen visas i Figur 20. 
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Figur 20. Anslutningsdetalj mellan yttervägg och bjälklag. 

4.9.2 Studerade detaljer 
Y1 Trapetsformad skarv (se Figur 21) och ytterskiva med överhäng. Med eller utan 

mjukfog utanpå. HD/F bjälklag. 
Y2* Tröskelformad skarv (se Figur 22) och ytterskiva med svällband och mjukfog, ing-

en ursparning, massivt bjälklag. 

Y3* Traditionell horisontell skarv med drevning och mjukfog, med ursparning för in-
stallationer, massivt bjälklag. 

Y4 Trapetsformad öppen skarv med sparad innerskiva mot isolering.  
* Använts i projektet som är eller ska certifieras som passivhus 

Y1: Trapetsformad ytterskiva 
Denna konstruktionsdetalj är hämtad från projektet på Vänortsgatan i Göteborg. Här an-
vänds HD/F-bjälklag.  

 
Figur 21. Illustration av detalj med trapetsformad överhängd ytterskiva, efter konstruktionsritning från projekt. 

Fördelar Nackdelar 
Har fungerat bra i projekt, inga skador på 
utstickande del av ytterskivan, effektivt 
skydd för regn utifrån redan i montageskede 

Risk för att uppstickande mineralull i över-
kant fuktas upp eller skadas under trans-
port och montage 

Lätt att säkra avskiljande förmåga för brand Formen på ytterskivan kräver en lokal för-
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mellan våningar stärkning av den yttre betongskivan vilket 
gör att köldbryggan ökar 

 Bjälklagets överhöjning leder vatten in i 
väggen, inget hinder för detta 

 

Y2: Tröskelformad ytterskiva med svällband 
I Kv. Ljuset i Alingsås användes massiva bjälklag och sandwichytterväggar. Ingen ursparning 
för installationer som i B3 nedan.  

 
Figur 22. Illustration av detalj med tröskelformad eller tandad ytterskiva, efter konstruktionsritning från projekt. 

Fördelar Nackdelar 
Direkt regnskydd, fungerat bra 
under produktion  

Risk för att vatten stängs in bakom svällband om inte 
TDV-rör går bakom dessa, inget fall i skarven (jämför 
föregående) 

Ej fuktkänsligt material i överkant Formen på ytterskivan kräver en lokal förstärkning av 
den yttre betongskivan (längre in i väggen än föregå-
ende) vilket gör att köldbryggan ökar 

 Arbetsmiljörisk vid montage av svällband (om det 
görs i tidigt skede) då detta ligger utanför placering av 
skyddsräcke 

 Svårt att få tillräcklig undergjutning på grund av ur-
sparning i nederkant innerskiva, ger sämre lufttäthet 

 Ytterväggens ovansida är exponerad för nederbörd 
och smuts innan nästa våning monteras 

 Saknar brandavskiljande konstruktion mellan våningar 
 

Y3: Traditionell horisontell skarv med installationsränna 
I kv. Malmsäersgatan och Hestra Sibelius Park användes en horisontell skarv utan överhängd 
ytterskiva. Ursparning för elrör i kanten av bjälklaget. 
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Figur 23. Illustration av detalj med vertikal ytterskiva, efter konstruktionsritning från projekt. 

Fördelar Nackdelar 
Lättare att få lufttätt när ur-
sparning är i bjälklag istället 
för i vägg 

Utsatt för fuktinträngning utifrån under lång tid, inget 
regnskydd förrän fogning är utförd 

 Vatten kan bli stående i ursparning som är i direkt kontakt 
med skarv och leder in vatten i vägg 

 Risk för att mineralull i överkant fuktas upp under trans-
port och montage 

 Ursparning i vägg medför sämre lufttäthet 

Y4: Sparad innerskiva och mineralull i underkant 
Adler (2005) redovisar en variant från Skanska Prefab (nuvarande Stomsystem) med en spa-
rad innerskiva som hindrar vatten att tränga ner i isoleringen. Mineralullen är placerad i un-
derkant på det ovanliggande elementet. 
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Figur 24. Illustration av Y4, efter Adler (2005, s.120). 

Fördelar Nackdelar 
Vatten ovanpå bjälklaget förhindras att 
rinna in i väggen   

Skarv exponerad för vatten (ovanifrån) 
innan nästa våning monteras 

Mineralull i underkant istället för överkant 
gör att den är mindre utsatt för nederbörd, 
blir dock uppfuktad av vatten i vägg som 
kommer ovanifrån 

Formen på ytterskivan kräver en lokal för-
stärkning av den yttre betongskivan vilket 
gör att köldbryggan ökar 

Regnskydd (utsida) genom överhängd ytter-
skiva redan vid montage. 

 

Sammanställning & slutsats 
Överhängd ytterskiva finns i tre av fyra lösningar. Det är en väl beprövad lösning som funge-
rar bra och kan användas även utan fog. Denna typ av lösning uppfattas närmast som stan-
dard av intervjurespondenterna och redovisas redan i tidig upplaga av Bygga med prefab. 
 Det är endast i Y4 som vattenavrinning från bjälklag in i vägg hindras. I samtliga lösningar 
saknas täckning eller skydd av elementen och risk för uppfuktning av nederbörd uppifrån är 
stor både före och efter montage. För att minska risken för luftläckage bör ursparningar i 
väggen minimeras. 
 Mängden brandavskiljande material i elementskarven varierar mellan de olika lösningarna, 
vilket kan härledas till gällande version av BBR vid projekteringstillfället. Som BBR ser ut i 
dagsläget (2013) krävs hinder för spridning av brand i yttervägg, se avsnitt 3.6.5.  

4.10  Yttervägg/sockel 

4.10.1  Problembeskrivning 
Vatten som rinner in i sandwichelementets isolerskikt ska kunna ledas ut och inte ledas vi-
dare ner i sockelisoleringen och grunden. Vid terrassbjälklag är det särskilt viktigt att hindra 
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vatten från att fortsätta in i konstruktionen nedanför. Figuren visar en anslutning yttervägg 
mot sockel, se Figur 25. 

 
Figur 25. Anslutningsdetalj yttervägg/sockel. 

4.10.2  Studerade detaljer 
S1* Horisontell skarv utan överhäng. Sockelelement fasat och placerat 50 mm utan-

för väggelement. Avledning eller fog ej specificerade. 

S2* Horisontell skarv utan överhäng. Sandwichelement under marknivå. Avledning 
eller fog ej specificerade. 

S3* Horisontell skarv utan överhäng. Fog specificerad men inte avledning. 

S4 Överhängd ytterskiva som går utanför sockel. 

S5 Horisontell skarv utan överhäng med vattenavledande plåt ovanför drevning. 

*Projektet är eller ska certifieras som passivhus 

S1: Fasat sockelelement utanför ytterväggen 
Sockelelementet placerat 50 mm utanför avslutande yttervägg. Sockelns betongskiva är fasad 
för avrinning av fasadvatten.  

 
Figur 26. Illustration av S1 efter konstruktionsritning för projekt. 
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Fördelar Nackdelar 
Vatten längs fasad avleds 
utåt 

Ingen vattenavledning från insida ytterskiva eller utsida inner-
skiva 

 Försänkning 15 mm där vatten kan samlas på bottenplattan 
 Drevning och fog ej specificerad i handling 

S2: Yttervägg och element i linje, sandwichelement under mark 
Elementet placeras i en försänkning i bottenplattan.  
 

 
Figur 27. Illustration av S2 efter konstruktionsritning från projekt. 

 
Fördelar Nackdelar 
Lättare att få lufttätt på insida vid 
gjutning med innerskivan nedsänkt 
i bottenplatta 

Sandwich under mark är en riskkonstruktion 

 Vatten kan samlas i hålighet intill undergjutning.  
 Ingen avledning (lutning, plast, plåt, TDV-rör etc.) 

specificerad 
 Drevning och fog ej specificerad i handling. Om 

mellanrummet inte drevas finns risk för otätheter 
och stor tryckskillnad över undergjutning 

 

S3: Yttervägg och element i linje 
Elementet placeras i nedsänkning i bottenplatta. Horisontell skarv utan överhäng. Fogas med 
mjukfog och TDV-rör var tredje meter i sidled.  



 

52 
 

 
Figur 28. Illustration av S3 efter konstruktionsritning från projekt.  

Fördelar Nackdelar 
Lufttätt med fog, drevning och gjutning i 
nedsänkning 

Ingen avledning av vatten från insida ytters-
kiva eller utsida innerskiva 

S4: Horisontella element med överhäng på ytterskiva  
Ytterskiva som går ner utanför sockelelement och är fasad på insidan. Utrymmet mellan un-
dersida sandwichelement och bottenplatta fylls med mineralull. 

 
Figur 29. Illustration av S4 efter konstruktionsritning från projekt. 

Fördelar Nackdelar 
Överhäng på ytterskivan hindrar inträng-
ning av vatten 

Ingen avledning av vatten från insida ytterskiva 
eller utsida innerskiva 

 Fog eller drevning i mellanrum ej specificerat i 
handling 

 Tomrum mellan element och grund som fick 
lösas på plats för att undvika skadedjur och 
köldbryggor 
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S5: Horisontell skarv med vattenavledande plåt 

 
Figur 30. Illustration av S5 efter konstruktionsritning från projekt. 

Fördelar Nackdelar 
Avledning av vatten finns, sprids ej 
vidare ner i sockelisolering 

Synlig fog, inget överhäng som skyddar mot inträng-
ande smältvatten 

Lufttätning med drev under plåten. Plåten ej infäst i betongen, ingen avledning från insida 
ytterskiva 

Nedsänkning i bottenplattan hindrar 
vatten från att läcka inåt 

Fog eller fogbredd ej specificerad i handling 

 Svårighet att utföra i praktiken, teoretisk lösning 
* Utfördes ej enligt ritning, utfördes endast med traditionell drevning och mjukfog.  

Sammanställning & slutsats 
Avledning av vatten från fasad, insida ytterskiva och utsida innerskiva saknas i flera av lös-
ningarna. Horisontella skarvar utan överhäng och med traditionell fog accepteras generellt 
som en tillräckligt bra lösning för anslutning mot sockel. Vatten rinner vidare ner i sockeliso-
leringen men detta anses vara av mindre betydelse för byggnadens funktion, så länge vatten 
inte leds inåt och riskerar att fukta upp golv eller innervägg. Uppfuktning av isoleringen kan 
dock leda till ökade värmeförluster. Vatten kan bli stående i väggen om den som monterar 
markskivor täcker igen TDV-rör eller dräneringsöppning med fog, för att undvika detta krävs 
tydlig gränsdragning mellan aktörer. För anslutning mot terrasser, parkeringshus eller källare 
finns behov av säker vattenavledning från väggen då inget vatten får föras vidare nedåt i kon-
struktionen. Där finns ett behov av en utvecklad lösning för att på ett enkelt sätt uppfylla 
byggnadens funktionskrav.  
 Avrinning från fasad och skydd av skarven mot smältvatten etc. kan lösas med hjälp av 
överhängande ytterskiva. Dock kan det vara svårt att flytta ut ytterväggen för långt på kant-
balken då lasten på grunden blir excentrisk. Detta måste rådgöras med konstruktör. Stora 
hålrum bör också undvikas med hänsyn till köldbryggor och skadedjur. 
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 Övriga detaljlösningar 
I kvarteret Björken gick innerskivan ner betydligt längre än ytterskivan och den nedersta bi-
ten av cellplasten monterades i efterhand. Detta gav utrymme för att klistra en gummiduk 
mot innerskivans yttersida innan den sista biten isolering sattes dit. Detta gjordes främst för 
att få till tätning mot parkeringsdäck, men även mot de delar som anslöt mot mark. Platsled-
ningens uppfattning är att lösningen blev bra men att den krävde mycket arbete som kanske 
inte kan motiveras för anslutning mot mark. 

4.11  Anslutning mot balkongdörr 

4.11.1 Problembeskrivning 
Vid anslutningen mot balkong- eller fönsterdörr finns risk för vatteninträngning i dörröpp-
ningen under produktionstid. Intervjuerna och observationerna visar att dörr- och föns-
teröppningar ofta står oskyddade fram till fönster- eller dörrmontage.  Även under bruksti-
den finns risk för vattenläckage då ökade tillgänglighetskrav minskat den tillåtna tröskelhöj-
den avsevärt. Detta gör att vatten kan tryckas in längs med balkongplattan på grund av låg 
nivåskillnad.  

4.11.2 Krav på anslutning 
Enligt BBR ska dörrar och öppningar utformas utan nivåskillnader om inte sådana krävs på 
grund av fukt- eller klimatskäl. En nivåskillnad på upp till 15-20 mm kan accepteras om trös-
keln är avfasad, vilket kan jämföras mot det tidigare måttet på 25 mm enligt BBR (Svensson, 
2012). Sänkningen motiveras enligt Svensson (2012) av att 25 mm kan vara ett stort hinder 
för många personer samt att 15 mm är maxnivå i flera andra länder. Nivåskillnad vid fönster-
dörrar kan uppgå till 40-50 mm (se studerade detaljer nedan) på grund av tröskel och hålkäl i 
betongplattan. Inom Skanska ställs krav på att balkongplattans hålkäl ska uppnå en höjd om 
minst 50 mm, vid sidan av en eventuell ramp vid dörren.   

4.11.3 Studerade detaljer 
De olika lösningar för anslutning mot balkong som studerats redovisas i Tabell 8 nedan. 

Tabell 8. Studerade detaljer för anslutning mot balkongdörr.  

B1* Anslutning med fogskum på pallad tröskel 

B2* Anslutning med L-stål som monteras på byggarbetsplats 

B3* Anslutning direkt på mineralull, nivåskillnad planas ut i solfjäder 

*Använts i projektet som är eller ska certifieras som passivhus  

B1: Anslutning med fogskum 
Tätskikt monteras i underkant dörröppning och viks upp på sidor. Tröskel pallas på plast-
klossar och mellanrum fylls med fogskum. Plåt mellan tröskel och balkongplatta.  
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Figur 31. Sektion för anslutning med fogskum. Ritningsmaterial från projekt. 

Fördelar Nackdelar 
Snabbt och lätt mon-
tage 

Fogskum är inte att rekommendera på grund av miljöskäl, med un-
dantag för enstaka produkter ska fogskum utfasas inom Skanska6. 

 Garantier hos dörrtillverkare begränsas vid användning av fogskum7 
 Risk för svikt då det finns fritt utrymme under plåten 

B2: Anslutning med L-stål 
L-stål monteras på arbetsplatsen och sedan läggs drevning ut innan tröskeln monteras. 
Närmast balkongdörren i underkant används pir-isolering. Balkongplattan utjämnas mot 
balkongdörr i en solfjäder. Plåt mellan tröskel och överkant solfjäder.  

 
Figur 32. Sektion för anslutning med L-stål. Ritningsmaterial från projekt. 

                                                
6Enligt Skanskas Kemdatabas (2013-10-17). 
7Enligt t.ex. Bovalls dörrbyggeri (2010) gäller inte garanti för dörren om fogskum används 
eftersom karmskruv inte kan användas för justering och montage- eller tillverkningsfel inte 
kan justeras i efterhand. 
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Fördelar Nackdelar 
Stabil tröskel med L-stål 
under och pir som går att 
täta mot 

Kräver hög noggrannhet för att ge en tät anslutning så att vatten 
inte pressas in på grund av svag lutning och låg nivåskillnad 

God isolering, minimal 
köldbrygga om intermit-
tent stål 

Går åt mycket smide, stor köldbrygga om hellångt L-stål 

 Risk för svikt i tröskelplåt då det finns fritt utrymme under plåten 
 Tätning ej angiven i handling 

B3: Anslutning på mineralull 
Tätskikt monteras i underkant dörröppning, viks upp på sidor och kläms fast med golvlist på 
insida tröskel. Drevning under tröskel som ligger en bit utanför pågjutningen. Nivåskillnad 
mellan dörr och balkongplatta jämnas ut med solfjäder. Plåt fästs mellan tröskel och överkant 
solfjäder. Tätning med svällband och fogband på insida.  
 

 
Figur 33. Sektion för anslutning på mineralull. Ritningsmaterial från projekt. 

Fördelar Nackdelar 
God isolering, minimal 
köldbrygga 

Kräver hög noggrannhet för att ge en tät anslutning så att vatten 
inte pressas in på grund av svag lutning och låg nivåskillnad 

 Svikt i tröskel då den ligger på isoleringen och det finns fritt 
utrymme under plåten 

Sammanställning & slutsats 
Samtliga lösningar har ett tomrum under plåten, vilket kan medföra att den sviktar. I B1 är 
isoleringen längre in vilket gör att tröskeln hamnar på betongen och får ett stabilt underlag. I 
B3 är isoleringsskiktet placerat rakt under tröskeln vilket gör att den kan svikta. Ur energi-
synpunkt är det positivt att placera karmen ovan isoleringen för att minimera köldbryggan. 
 För öppningar i elementen, rekommenderas att tätskikt av typen butylmembran eller 
flashband monteras i underkant och/eller hela vägen runt redan på fabrik istället för vid 
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montage av fönster eller dörrar. Membranet täcker då öppningarnas underkant och en bit 
upp på sidorna, vilket hindrar viss vatteninträngning under byggtiden.  

Övriga detaljlösningar 
Svensson (2012) presenterar ett antal typlösningar på anslutningar mot entréer och fönster-
dörrar som anses uppfylla kraven för tillgänglighet. Där beskrivs en fuktsäker lösning mot 
entrédörr där ett skrapgaller läggs över en ränna vid dörren för att hindra att vatten trycks in 
vid dörröppningen. För att begränsa nivåskillnaden mot en fönsterdörr kan en durkplåt med 
maximal lutning 1:12 krävas, med nackdelen att metallen blir hal om den är blöt. Om trätrall 
används för att utjämna nivåskillnaden krävs det att denna läggs in när huset byggs och att 
balkongräcket är tillräckligt högt för att BBR ska uppfyllas inklusive trall (Svensson, 2012).  
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5. Utveckling av förbättringsförslag 

5.1 Genomförande 

Med utgångspunkt i slutsatserna från de studerade lösningarna i föregående kapitel 4 och 
kravspecifikationen för anslutningarna i kapitel 3 genereras ett antal förslag på förbättringar 
som visas nedan. Vissa förslag har fångats upp under de inledande intervjuerna och en del är 
författarens egna idéer, se respektive förslag.  
 Av förslagen görs en första sållning av författaren. Här utesluts alternativ som är kompli-
cerade, innehåller oprövade material eller innebär arbete i sent skede av byggprocessen. 2-4 
lösningar per detaljområde utvärderas sedan genom intervjuer med ett antal experter inom 
området. Dessa är noggrant utvalda personer med kompetens inom olika områden som kon-
struktion, inköp, produktion, montage och tillverkning, se metodavsnitt för presentation av 
respondenter. Synpunkterna sammanställs och några förslag som intervjupersonerna sett 
potential hos undersöks lite närmare vad gäller utformning, material, köldbryggor etc. 
 För att bedöma storleksordningen på köldbryggorna i de föreslagna lösningarna simuleras 
värmeflödet med hjälp av programvaran HEAT2 eller HEAT3. Byggnadsdelens geometri 
ritas upp i programmet och materialvärden och randvillkor anges. Efter simulering av kon-
struktionsdel och referensfall kan köldbryggans storlek beräknas. För att jämföra kostnad för 
olika förslag används priser enligt Skanskas inköpssystem IBX eller via kontakt med leveran-
törer. För specifika frågor rörande material, fogning etc. tas kontakt med leverantörer. 

5.2 Vertikal skarv mellan element 

5.2.1 Förbättringsförslag & idéer 
För den vertikala skarven är det önskvärt att hindra att nederbörd passerar längre in i väggen 
än den yttre betongskivan. Bakom regnspärren ska det finnas en dränerande luftspalt och 
dränering av ytterskivans insida för kondenserad byggfukt ska säkerställas. 
 Lösningen med svällband (V2) skulle kunna förbättras med ett svällband som fäster bättre 
och är mindre känsligt och som monteras före lyft. Ett extra svällband som monteras i sam-
band med fogning bidrar inte till något skydd under produktionsfasen. 
 Måsvingen (V3) kan förbättras genom en tydligare form på ursparningen så att det blir 
pedagogiskt åt vilket håll måsvingen ska monteras. Det skulle vara en fördel om den kan 
monteras på ena elementet innan lyft, alternativt vara ingjuten. En ytterligare ”böj” krävs i så 
fall på ena sidan för att den ska sitta på plats under lyftet.  
 Någon form av regntätning som kan lämnas kvar vid fogning är en tänkbar lösning för 
den vertikala skarven. En fördel är om den är så pass tät att fogning kan vänta tills förhållan-
den är bra. Regntätningen kan genomföras enligt tre principer: 
- Ingjutet gods som fungerar som tätning 
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- List/regnkappa som träs i före eller efter lyft 
- Ytterskivornas geometri hindrar vatteninträngning 
 
Några idéer på hur de vertikala fogarna kan utformas presenteras nedan: 
 

1) Tandning av ytterskivan, se Figur 34. Har fungerat bra för horisontell lösning, bör 
fungera även för vertikal. Krävs dock att elementen monteras från en viss riktning. 
Eventuellt kan ett svällband monteras på ”tanden” innan nästa element monteras. 
Tandning i två eller tre steg som kanske kan fungera utan mjukfogning. Idé som 
nämnts av flera personer under inledande intervjuer. 

2) Gjut in en gummilist i vinkel i respektive element, se Figur 35. Påminner om Figur 10 
men kräver inte samma precision vid montage. Krävs dock att elementen monteras 
så att gummilisterna överlappar åt det håll som är tänkt.  Listerna måste sticka ut så 
pass mycket att de tätar inom hela toleransintervallet för fogbredden. Viss eftergift i 
listerna så att de inte skadas. Mjukfog utanpå. Författarens egen idé som baseras på 
olika typer av ingjutningslister i tidig utgåva av Bygga med prefab. 

3) En alternativ ingjutningslist är en gummilist i dragspelsform i plast eller polymer-
material i ett element och ursparning i det andra elementet, se Figur 36. Mjukfog ut-
anpå. Påminner om en ingjuten måsvinge. Författarens egen idé som är ett förslag på 
ett alternativt utförande av måsvingen. 

4) Fastskjutet fogband, av typen P-list med fästläpp som skjuts fast i ytterskivan, se Fi-
gur 38. Idé från provintervju med respondent för andra omgången av intervjuer. 

5) Snabbfog, t.ex. bottningslist med plast/gummi-kappa som trycks in från utsidan och 
täcker skarven tillfälligt.  

6) Svällband med skyddande och komprimerande plast/tejp monteras före lyft eller på 
fabrik. Remsan dras av efter att elementet bredvid satts dit så att bandet kan börja 
svälla.  

7) Underlätta torkning genom kanaler i betongen så att väggens inre lättare kan torka ut.  
8) Bygg in fuktabsorbenter, t.ex. kaliumklorid, som tar hand om fukt som kommer in i 

elementen, t.ex. ”torrbollar” som placeras i anslutning till mineralull i elementets ne-
derkant och dränerar ut vatten i horisontalfog. 

5.2.2 Första värdering 
För att möjliggöra utvärdering av lösningarna genom intervjuer görs en första sållning i detta 
skede, vilket visas i Tabell 9.  
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Tabell 9. Första värdering av förslag för vertikala skarvar. 

Förslag Anledning till att inte gå vidare med detta förslag 

Snabbskarv i plast el. dyl. 
som trycks fast efter mon-
tage (5) 

Kräver extra arbete från utsidan och en helt ny typ av pro-
dukt.  Förslaget bör dessutom vara genomförbart utan bygg-
ställning eller lift. 

Svällband med skyddande 
och komprimerande plast (6) 

Det är stora problem att få banden att svälla ”lagom” fort då 
svällprocessen är starkt temperaturberoende. Små intervall 
för svällband gör att rätt band är svårt att välja före mon-
tage. Den komprimerande tejpen tas bort från utsidan vilket 
kräver ställning eller lift.  Komplicerad lösning där det inte 
finns någon känd produkt i dagsläget. 

Kanaler för torkning (7) Osäkert hur bärighet och tillverkning påverkas. Torkning är 
en sen åtgärd och förebyggande tekniska lösningar priorite-
ras.  

Fuktabsorbenter i vägg (8) Absorbenten kan hjälpa till med uttorkning men kräver drä-
nering och åtkomst för utbyte/tömning av den absorberade 
vätskan alternativt ordna med dränering. Det är osäkert hur 
saltet påverkar betongen. Torkning är dessutom en sen åt-
gärd och förebyggande tekniska lösningar prioriteras. 

5.2.3 Alternativ för intervjuer 
Återstående alternativ från den första värderingen redovisas i Tabell 10. 
 

Tabell 10. Alternativ för intervjuer, vertikala skarvar. 

Förslag Ny beteckning 
1. Tandad ytterskiva A. Tandad ytterskiva 
2. Gummilist i vinkel B. Gummilist i vinkel 

3. Ingjutningslist i fogband C. Ingjutningslist i dragspelsform 
Fastskjutet fogband  
(lagts till efter den första komplette-
rande intervjun) 

C2. Fastskjutet fogband 

 
Nedan presenteras de åsikter som framkommit under intervjuerna i löpande text. En sam-
manställning av resultatet kategoriserat enligt kravspecifikationen i kap 3.6 visas i bilaga 3. 
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Tandad ytterskiva(A) 

 

Figur 34. Illustration av tandad ytterskiva i två steg. 

Fyra respondenter tar upp extra kostnader för tandningen. De nämner bland annat minskad 
upprepningseffekt i projekteringen vilket medför fler ritningar samt extra formbyggnad vid 
tillverkningen som anledningar till detta. En person nämner att det dock inte är någon stor 
kostnad sett till ett helt projekt om t.ex. minskade garantiarbeten kan väga upp detta. Av de 
respondenter som kommenterat tillverkningen är det ingen som ser några större hinder för 
gjutningen. Två personer frågar hur tandningen ska lösas vid mer komplicerade geometrier 
och hörn. 
 Enligt konstruktör bör tanden vara minst 45-50 mm tjock för att rymma armeringsjärn 
och minsta täckskikt av betong. Detta innebär en lokal förtjockning av ytterskivan. Denna 
bör enligt konstruktör vara minst 200 mm för armeringens förankring. Två respondenter 
nämner köldbryggan som uppstår i och med förtjockningen av betongen. Fyra personer 
nämner risken för att slå sönder den yttre tanden vid montage. Flera personer tar upp att 
montageordningen påverkas av tandningen och att noggrannare planering av montaget krävs. 
 Vad gäller ytterskivans regnskyddande förmåga är resultaten varierande. Fyra personer 
tror att någon form av svällband eller fogband krävs för att hindra slagregn för att nå isole-
ringen. Denna kan i sådana fall monteras före lyftet, men en förmonterad list löper risk att gå 
sönder vid montaget. Tre personer tror att tandningen hindrar inträngning av vatten.  
 Övriga aspekter som tas upp är huruvida tandningen fungerar tillsammans med rillor (för-
sänkta linjer) i fasaden samt att arkitekten kan ha synpunkter på fogens placering i väggen.  
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Gummilist i vinkel (B) 

 

Figur 35. Illustration av ingjutna gummilister i vinkel. 

Hela sex av nio personer tycker att principen för att hindra vatteninträngning är väldigt bra 
men är tveksamma om den praktiska genomförbarheten. Nästan alla respondenter tar upp 
problematiken med tillverkning av element med ingjutet gods längs sidorna. Eftersom ele-
mentet tillverkas liggande medför detta att listen i sådana fall behöver sticka ut ur formen. 
Att gjuta in en list är svårt och att få till rätt vinkel och detaljeringsgrad som krävs för att 
denna lösning ska fungera är närmast omöjligt med hänsyn till rådande toleranser. En person 
tar upp risken med att listen smutsas ned med betong under tillverkning.  
 Förslag på alternativ tillverkning är t.ex. ingjutning av spår och limning av gummilist, att 
använda en tvådelad form eller att trä i eller trycka fast listen i efterhand. För att underlätta 
ingjutning föreslår en av respondenterna en list i två olika material där delen som gjuts in i 
elementet är hårdare medan den utstickande delen är mer flexibel för att underlätta montage. 
 Lösningen beskrivs som montagevänlig av flera intervjupersoner, bland annat för att den 
tillåter montagetolerans. Två personer belyser fördelen med att slippa trä i en list på byggar-
betsplatsen (jämför måsvinge).  
 Övriga synpunkter är risken för skador på listerna vid transport och montage och risk för 
att de blir nedsmutsade av betong vid tillverkningen.  
 För att säkra den fukttekniska funktionen påpekar en respondent att avledning av vatten 
från ytterskivans insida måste säkras, t.ex. i varje elementskarv. Det dränerade utrymmet kan 
anslutas till uteluften genom t.ex. TDV-rör eller dräneringsöppningar. 
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Ingjutningslist i dragspelsform, alt. Fastskjuten list (C) 

 

Figur 36. Illustration av ingjuten (t.v.) eller fastskjuten (t.h.) dragspelslist. 

Majoriteten av respondenterna tror att denna lösning hindrar inträngande vatten på ett effek-
tivt sätt. Samma problematik som föregående med att gjuta in en list i längsgående riktning 
tas upp. Därför föreslår en av respondenterna en alternativ lösning med en fastskjuten list 
(illustration till höger ovan). En person påpekar att listen endast flexar i en riktning, vilket 
kan göra att listen komprimeras hela vägen om det finns något som trycker ihop den på ett 
ställe, se Figur 37. 
 Flera personer tar upp svårigheten vid montaget eftersom att det krävs att elementet sänks 
ned rakt uppifrån och/eller rakt från sidan för att listen ska träffa spåret utan att skada listen. 
Därmed krävs montage med högre noggrannhet och precision än för rådande toleranser. 
Flera personer ser en risk att listen skadas vid lyft eller transport. 
 Fördelen i jämförelse med måsvingen är att man slipper montage i efterhand. En person 
tar upp kostnadsaspekten och menar att lösningen blir dyr på grund av den idag ej existe-
rande produkten (listen), ursparningen som ska formas samt noggrannheten vid lyftet. För 
att säkra den fukttekniska funktionen påpekar en respondent att dränering av vatten från 
ytterskivans insida måste säkras. 

 
Figur 37. Kompression av listen på en punkt kan orsaka otäthet. 
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Fastskjutet fogband (efter intervju) (C2) 

 
Figur 38. Illustration av fastskjutet fogband, två olika utföranden. 

Fördelen med denna lösning, som framhålls av nästan alla intervjupersoner, är att denna lös-
ning är enkel och därför troligen billigast av alternativen för den vertikala skarven. Särskilt 
billigt kan man komma undan om en existerande produkt kan användas. De flesta respon-
denterna är positiva till denna lösning och tror att den håller tillräckligt tätt under byggskedet, 
förutsatt att den fästs ordentligt. I motsats till föregående, så framhåller en person att denna 
list kan flexa i flera riktningar och därför har bättre förutsättning att täta skarven. Den kräver 
inget extra arbete vid vare sig projektering eller tillverkning.  
 Två personer föreslår att utreda om bottningslisten kan ersättas av P-listen, vilket skulle 
medföra en besparing i arbete och kostnad. Svårigheter med detta, som belyses av andra re-
spondenter, är att säkerställa rätt rundning för att fogens form ska bli rätt samt svårigheter i 
ansvarsfördelning för fogens funktion. 
 Flera personer diskuterar vad som kan vara lämpligt val av material för listen. Viktiga 
egenskaper som tas upp är temperaturoberoende, tålighet mot påfrestningar samt rätt flexibi-
litet och storlek för att skarven ska bli tät. Fästläppen måste vara av sådant material att spiken 
inte går igenom vid montage, medan fogmassan inte får fästa mot listen. Detta kan kräva en 
list i två material, med ett styvare material för fästläppen. Tre personer framhåller risken att 
skada en förmonterad list vid transport och montage.  
 En person diskuterar listens placering i skarven och att den kanske bör placeras längre in i 
ytterskivan (figur till höger) eftersom det då är lättare att ansluta TDV-rören till luftspalten. 
Detta kan dock riskera att luftspalten blir för liten om bottningslisten monteras djupt. En 
annan person undrar hur det ska se ut i den horisontella skarven mellan elementen och var 
TDV-rör ska anslutas. 
 
 
 

  



 

65 
 

5.3 Anslutning yttervägg/bjälklag 

5.3.1 Förbättringsförslag & idéer 
Vid anslutning mellan yttervägg och bjälklag bör vatten hindras att rinna från bjälklag och 
eventuella ursparningar in i väggen. Köldbryggor ska undvikas och brandavskiljande funktion 
uppnås. Den horisontella skarven i ytterväggen bör skyddas från nederbörd innan nästa ele-
ment ställs på plats. Förslagen behandlar i huvudsak massivbjälklag.  
 
1) Eventuella installationsrännor flyttas in en bit på bjälklaget vilket lämnar en klack som 

hindrar att vatten rinner in i isoleringen, se Figur 39. Detta vatten får då tas om hand 
manuellt. 

2) En uppstickande del av innerskivan i samband med rännan förhindrar läckage in i väggen, 
se Figur 40. Installationsränna är endast aktuellt för massivbjälklag. För HD/F har en 
liknande lösning använts tidigare, bland annat av Skanska Stomsystem. För att förhindra 
att nederbörd uppifrån når elementets insida kan den täckas med någon form av mem-
bran.  

3) Flytta ned skarven mellan ytterväggarna så att den går parallellt med bjälklagets underkant, 
se Figur 43. Då skapas möjlighet för avrinning om det undre elementets ovansida är täckt 
med någon form av plast/membran/papp. Denna geometri är lätt att täcka redan på fa-
brik och förhindrar att ev. mineralullen i elementets överkant deformeras. En ursparning 
i bjälklaget fungerar som installationsränna och säkrar samtidigt tillräcklig undergjutning.  

5.3.2 Alternativ för utvärdering 
I detta fall var förslagen så få att inga alternativ uteslöts i den första värderingen. Förslagen 
presenteras med ny beteckning i Tabell 11. 
 

Tabell 11. Alternativ för utvärdering, anslutning yttervägg/bjälklag. 

Förslag Ny beteckning 
1. Inflyttning av installationsränna D. Inflyttning av installationsränna 
2. Installationsränna med upp-

stickande innerskiva 
E. Installationsränna med uppstick-

ande innerskiva 
3. Nedflyttning av skarv F. Nedflyttning av skarv 

 
Nedan presenteras de åsikter som framkommit under intervjuerna i löpande text. En sam-
manställning av resultatet kategoriserat enligt kravspecifikationen i kap 3.6 visas i bilaga 3. 
 
  



 

66 
 

Inflyttning av installationsränna (D) 
 

 
Figur 39. Illustration av inflyttad installationsränna. 

Fukttekniskt ser flera av respondenterna en fördel i att samla vatten från bjälklaget i ett ut-
rymme. Detta kan då kontrolleras och tas om hand genom t.ex. våtdammsugare eller dräne-
ringshål.  
 En person påpekar att undergjutningen blir svårare att få till på grund av klacken och att 
rännan kan fyllas med bruk vid undergjutningen, vilket ger större risk för luftläckage. Det 
finns även en risk för att skarven i väggen är synlig efter pågjutning och en sockellist krävs. 
Två personer påpekar att det för att dra upp rör till eldosor krävs att skarven går in en bit 
under väggen, men detta kan göras lokalt. 
 Bärförmågan försämras inte så länge klacken som innerskivan vilar på är tillräckligt bred. 
Enligt konstruktör bör denna vara minst 100 mm. 
Ur tillverkningssynpunkt ser ingen av de tillfrågade några större problem med denna lösning. 
Det enda som krävs är lite mer formarbete med en list för ursparningen.  
 Däremot påpekar flera av respondenterna att denna lösning endast är aktuell för massiv-
bjälklag.  

 
Figur 40. Illustration av risk för synlig skarv och luftläckage vid inflyttning av installationsränna. 
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Installationsränna med uppstickande innerskiva samt täckning av element (E) 

 

Figur 41. Illustration av installationsränna med uppstickande innerskiva, massivbjälklag (t.v.) och HD/F-bjälklag 
(t.h.). 

Under intervjuerna tog respondenterna upp att uppstickande innerskiva förekommer vid 
användning av HD/F-bjälklag. 
 Fukttekniskt tror majoriteten av respondenterna att lösningen fungerar bra för att hindra 
läckage från bjälklaget ner i väggen. En person tar upp risken att få fukt mellan bjälklag och 
innerskiva och att vattnet ändå måste tas om hand genom t.ex. våtdammsugning i produkt-
ionsskedet. De flesta respondenterna är positiva till täckning av element från fabrik, men en 
person tar upp risken för att vatten samlas på elementen samt att täckskiktet går sönder och 
uttorkning uppåt försvåras av täckningen. Det kan vara svårt att få täckningen tillräckligt 
vattentät. En person menar att det kan vara svårt att få täckningen att fästa på fabrik om 
elementen är så nygjutna att de är fuktiga. 
 Ur energisynpunkt finns det en risk att membranet utgör en köldbrygga, men denna är 
troligtvis väldigt liten. 
 Installationsrännan skapar bra möjligheter för undergjutningen att bli riktigt lufttät.  
Två personer nämner risken för att skada den uppstickande delen av innerskivan. Innerski-
van kan användas som form vid gjutning för HD/F, därav en anledning till att detta används 
av t.ex. Stomsystem för just HD/F. Produktionsmässigt ser de flesta respondenterna inga 
problem för genomförande.  
 För att få plats med tillräcklig upplagslängd samt medgöra för toleranser påpekar två re-
spondenter att denna lösning kräver en innerskiva som är ganska tjock. 100 mm upplag, 20 
mm tolerans och 50 mm tjocklek på den uppstickande skivan ger en minimitjocklek på 170 
mm innerskiva. För håldäck räcker upplag 60-80 mm om håldäckets höjd är mindre än 270 
mm. Enligt konstruktör försöker man utforma ytterväggarna så tunna som möjligt (110-120 
mm) för att öka den säljbara ytan. 
 En person påpekar att butylmembran är väldigt dyrt och något mindre kostsamt material 
för täckning är att föredra. 
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Nedflyttning av skarv (F) 

 

 
Figur 42. Illustration av nedflyttad skarv och täckning av element. 

Om lutning samt skarvning mellan element kan säkerställas är de flesta av respondenterna 
positiva till lösningens fuktmässiga funktion. Avledning från bjälklag fungerar till dess att 
undergjutning har gjorts. Detta innebär att avledning endast fungerar en kort tid för HD/F 
eftersom dessa gjuts innan den övre väggen monteras. För massivbjälklag säkras avledning 
till dess att väggar monteras och gjuts fast med injekteringsdubb. Sedan krävs det åtgärder för 
att ta hand om vattnet, t.ex. våtdammsugning eller annan dränering. Täckning av väggele-
ment önskas, se resultat av förra lösningen angående täckning. 
 Ur energisynpunkt finns det en risk att membranet utgör en köldbrygga, men denna är 
troligtvis väldigt liten. Installationsrännan skapar bra möjligheter för undergjutningen att bli 
riktigt lufttät. 
 Det största hindret för denna lösning är hantering och transport eftersom innerskivan 
avslutas tidigare, något som sex av respondenterna tar upp. Elementen ska alltid stå på inner-
skivan eftersom ytterskivan inte dimensioneras för belastning. Specialstöd för transport 
krävs, det går att lösa enligt elementtillverkare men innebär en extra kostnad. Vid tillverk-
ningen kan det bli problem att resa elementet utan att skada ytterskivan. En person kommen-
terar att eftersom skarven flyttas ned ca 300 mm måste bärningen över fönster och dörröpp-
ningar kontrolleras. 
 En person påpekar att brandavskiljande lager (i illustrationen mineralull) bör placeras i 
nivå med bjälklaget. 
 Övriga kommentarer är att skarvarna flyttas närmare fönstrens överkant vilket påverkar 
fasadens utseende, att uppstickande del av mineralull eller betong att gjuta mot (HD/F) sak-
nas samt att fogarnas linje i fasaden påverkas. 



 

69 
 

5.4 Anslutning yttervägg/sockel 

5.4.1 Förbättringsförslag & idéer 
Vid anslutningen mellan yttervägg och sockel är det önskvärt att säkerställa avrinning av vat-
ten på fasad, insida ytterskiva och insida vägg. Köldbryggor och håligheter där insekter och 
skadedjur kan leta sig in ska undvikas. Överhängd ytterskiva kan hindra vatteninträngning vid 
regn och snösmältning. Nedsänkning innanför sockelelement ska undvikas så att vatten inte 
ansamlas där. 
 Förslag på utformning av anslutning mellan yttervägg och sockel: 

1) Någon form av plast/membran/papp gjuts in mellan isolering och innerskiva på fa-
brik och fästs tillfälligt på ytterskivan. När elementet är på plats dras den ned och 
fästs på utsida sockelelement (under jord). 

2) Täckning av membran/papp på ovansida sockel som fästs under gjutning och på 
ovansida av fasad ytterskiva.  

3) Vattenavledande plåt som fästs i ytterskiva och går ända in i undergjutning.  
4) Vattenavledande plåt som går in i elementet. Plåten är i två delar där ena halvan är 

ingjuten i fabrik och andra halvan monteras på plats.  

5.4.2 Första värdering 
Lösningar som sållas bort presenteras nedan i Tabell 12. 

Tabell 12. Förslag som sållats bort i första värderingen, anslutning yttervägg/sockel 

Förslag Anledning till att inte gå vidare med detta förslag 

Plåt i två delar där en del är 
ingjuten (4) 

Krångligt utförande i och med montage av plåtens andra del 
i trångt utrymme. Bedöms inte vara byggbar enligt kravspe-
cifikation i bilaga 3. Enklare lösningar prioriteras. 

5.4.3 Alternativ för utvärdering 
Alternativen som utvärderas genom intervjuer redovisas i Tabell 13. 

Tabell 13. Alternativ för utvärdering, anslutning yttervägg/sockel. 

Förslag Ny beteckning 
1. Ingjuten papp/membran G. Ingjuten papp/membran 
2. Täckning av sockelelement H. Täckning av sockelelement 

3. Plåt som fästs i undergjut-
ning 

I. Plåt som fästs i undergjutning 

 
Nedan presenteras de åsikter som framkommit under intervjuerna i löpande text. En sam-
manställning av resultatet kategoriserat enligt kravspecifikationen i kap 3.6 visas i bilaga 3. 
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Ingjuten papp/membran (G) 

 
Figur 43. Illustration av ingjuten duk vid anslutning mot sockel, från fabrik, efter montage samt med utanpålig-
gande dränskiva. 

De flesta respondenter är positiva till den här lösningen, framförallt för tillämpning vid an-
slutning mot terrass, parkeringsdäck eller källarvägg där det är ytterst viktigt att inte föra ner 
vatten i konstruktionen. Två av respondenterna belyser problematik vid skarvning, då skarvar 
uppstår vid varje element och detta måste lösas. För att skarvning ska kunna ske omlott krävs 
utstickande del av duk åt ett håll och montageordningen kommer att påverkas. En skarv-
remsa under är ett annat alternativ om dräneringen av skarven fungerar tillfredsställande. Fall 
utåt måste säkerställas för att inte få läckage i skarven. Skarvarna kommer mest troligt att 
vara de som utsätts för störst fuktbelastning. 
 Duken är en genombrytning och kan utgöra en köldbrygga, men denna är troligtvis väl-
digt liten. 
Även för denna lösning kommenterar flera av intervjupersonerna att ett specialstöd krävs för 
lagring och transport i och med den överhängda ytterskivan. Duken måste också skyddas 
under transport och montage för att inte skadas. 
 De flesta av respondenterna ser inga problem med att fästa duken i elementet under gjut-
ningen. Däremot uppger tillverkaren att det är stor risk att duken smutsas ned av betong 
under tillverkningen och att duken går sönder vid hantering av elementet. Extra kostnad för 
material, berör dock endast en våning. Krav som respondenterna ställer på materialet är att 
det ska vara lätthanterligt trots låg temperatur, kunna monteras vid regn och vara tillräckligt 
tåligt för att klara transport och montage. Flera av respondenterna tycker att detta är en för 
påkostad lösning för en anslutning mot mark utan underliggande konstruktion eftersom det 
problemet inte upplevs som särskilt stort. 
 Två av intervjupersonerna tar upp samordning med markentreprenör och vem som ska 
göra vad vid montering, t.ex. vika ned duken samt när sockelisoleringen och markskivan 
monteras. 
 En dränerande markskiva (dränskiva) bör fästas på utsidan av duken för att säkra avrin-
ning och av estetiska skäl. 
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Täckning av sockelelement (H) 

 
Figur 44. Illustration av täckning av sockelelement. 

Tre av respondenterna är tveksamma till att det blir tätt inåt om membranet fästs under gjut-
ningen, men att tätning kan säkerställas med vattentätt bruk. Tre stycken hävdar att det borde 
bli tillräckligt tätt om man kan undvika stående vatten genom avledning. En person föreslår 
uppvik av täckningen på ca 5 mm som extra säkerhet. Två hävdar att denna typ av avledning 
borde vara bättre än ingenting alls och tre stycken uppger att det är en enkel lösning för 
bättre avledning. En person nämner att lutningen kan säkerställas genom en vinklad minera-
lullsskiva under täckningen.  
 Täckskiktet bryter igenom isoleringen och kan utgöra en köldbrygga, men denna är tro-
ligtvis väldigt liten. 
 För att få bättre förutsättningar för god lufttäthet och hindra en eventuell vattensamling 
för att leta sig inåt efterfrågar en person en ursparning i kantbalken. 
 Enligt skissen ovan är innerskivan kortare vilket kräver specialstöd för att elementet ska 
stå på innerskivan. Vad gäller utförandet så kommenterar flera personer att det är ett extra 
moment för montörerna att fästa täckning om det inte är gjort innan montaget startar, t.ex. 
vid gjutning av bottenplattan. Fyra intervjupersoner tar upp problem med vidhäftning av 
membranet vid dåligt väder, beroende på val av material. Materialet för täckningen kan bli 
väldigt dyrt och måste vara slitstarkt nog för att undvika punktering. 
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Vattenavledande plåt som fästs i undergjutning (I) 

 
Figur 45. Avledande plåt som fästs i undergjutning. 

Vad gäller fukttätheten så fås samma svar för respondenterna som förra lösningen, dvs. att 
det råder delade meningar om hur tätheten inåt fungerar. Betongen i undergjutningen kan 
suga upp vatten om vatten skulle bli stående. Även här önskar en respondent en ursparning i 
kantbalken.  
 Plåt för avledning utgör en betydligt större köldbrygga än en täckning av t.ex. butylme-
mebran. 
Att plåten sticker in under bruket kan påverka förutsättningarna för god lufttäthet. 
 Flera personer diskuterar när plåten bör monteras och av vem. Om det görs på fabrik 
finns det risk att den bucklas vid transport. Om det görs på plats krävs plåtslagare, vilket tas 
upp som en arbetsmiljörisk då det normalt inte bör utföras andra arbeten på plats när mon-
tagefirman monterar stommen. Överlag tror intervjupersonerna att det blir omständigt att få 
plåten på plats. 
 Två personer tar upp att denna lösning är enklare ur vädersynpunkt. Fyra personer tar 
upp att plåten kan bli väldigt dyr, särskilt om rostfri plåt krävs.  
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5.5 Anslutning balkongdörr 

5.5.1 Förbättringsförslag & idéer 
Vid balkongdörrsanslutningen bör vatten hindras från att tränga in under brukstiden samti-
digt som tillgängligheten ska vara hög, vilket innebär en låg nivåskillnad mellan färdigt golv 
och balkong. 
 För att undvika svikt i tröskeln kan betongplattan tillåtas gå längre in över väggen så att 
isolerskiktet hamnar längre in i konstruktionen. Detta skikt skulle kunna utgöras av pir-
isolering så att tjockleken kan vara minimal. Den yttre delen av tröskeln kan då fästas i be-
tong. Vid behov kan tröskeln stabiliseras med L-stål som i B2.  
 Förslag på utformning av anslutningen presenteras nedan: 

1) På samma sätt som detaljen utanför ytterdörren ovan (sista stycket 4.1.3) så kan nå-
gon form av vattenavledande skikt konstrueras precis utanför balkongdörren. Att 
placera ett galler ovanför en dräneringsremsa är inget alternativ på grund av estetiska 
skäl. Därför föreslås en smal dräneringskanal, dock större än 5 mm så att vattenfilm 
inte kan bildas, precis utanför plåten. En nedsänkning är ett mindre hinder för till-
gänglighet än en höjning i underlaget. Dräneringskanalen lutas från mitten åt båda 
håll för avledning av vatten. Plåten går från tröskeln och ner i spåret. Betongen dras 
upp i en solfjäder mot ursparningen. 

2) Alternativt kan tröskeln sänkas ned i betongplattan, jämför Figur 47 och Figur 49. 
Istället för att bygga upp en solfjäder görs då en nedsänkning för plåten utanför dör-
ren. Plåten ligger an mot betongen. 

5.5.2 Alternativ för utvärdering 
Då antalet alternativ är litet behålls alla till nästa steg. Alternativen redovisas i Tabell 14. 
 

Tabell 14. Alternativ för utvärdering, anslutning mot balkongdörr. 

Förslag Ny beteckning 
1. Dräneringskanal med solfjäder J. Dräneringskanal med solfjäder 
2. Nedsänkt tröskel med dräne-

ringskanal 
K. Nedsänkt tröskel med dränerings-

kanal 
 
Nedan presenteras de åsikter som framkommit under intervjuerna i löpande text. En sam-
manställning av resultatet kategoriserat enligt kravspecifikationen i kap 3.6 visas i bilaga 3. 
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Dräneringskanal i solfjäder 

 
Figur 46. Illustration av dräneringskanal i solfjäder. 

 
Figur 47. Nedsänkt kanal i solfjäder, sektion. 

De flesta respondenterna är positiva till dräneringskanalens funktion och tror att vattnet 
stoppas av kanalen för att sedan ta enklaste vägen. Risken ur fuktsynpunkt, som fem respon-
denter tar upp, är att kanalen sätts igen av smuts under bygg eller brukstid. Vatten kan då bli 
stående i rännan och orsaka andra problem. Det finns risk att vattnet letar sig över kanalen 
om den inte är tillräckligt bred och djup. Spåret måste vara utan ojämnheter där vatten kan 
samlas. Att balkongplattan går längre in i väggen utgör en köldbrygga och det är främst i 
bakre delen av tröskeln som tyngden hamnar, vilket gör att t.ex. L-stål krävs.   
 Delade meningar bland intervjupersonerna huruvida spåret försvårar tillverkningen. Sol-
fjädern görs för hand, ibland på fabrik och ibland på byggplats. Ett alternativ som fram-
kommer är att såga ur spåret på fabrik efter att balkongplattan härdat. 
 Spåret i solfjädern är även en estetisk fråga som arkitekten kan ha en åsikt om. 
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Nedsänkt tröskel med dräneringskanal (K) 

 
Figur 48. Illustration av nedsänkt tröskel i anslutning mot balkongplatta. 

 
Figur 49. Nedsänkt tröskel i sektion. 

De flesta respondenterna är positiva till dräneringskanalens funktion och tror att vattnet 
stoppas av kanalen för att sedan ta enklaste vägen. Risken ur fuktsynpunkt är samma som för 
föregående lösning – att rännan sätts igen av smuts och att vatten därmed kan bli stående. En 
person nämner risken att kanalen fylls upp av vatten och att det därmed kan läcka in. En 
person ser en risk med att tröskeln är nedsänkt och att det därmed kan samlas vatten i för-
sänkningen vid ett eventuellt läckage, medan en annan person tycker att nedsänkningen av 
tröskeln är en bra idé.  
 En person belyser svårigheten med att gjuta betongplattan så jämn att plåten kan ligga an 
plant mot betongen.  
 Denna lösning kräver extra formarbete med ursparning för tröskeln, vilket en person på-
pekar. En annan person menar att det är bra att slippa solfjädern eftersom balkongen är mer 
möblerbar.  
 Övriga synpunkter är att det kan vara svårt att foga fasaden om rännan går in under ytter-
skivan och att rännan påverkar utseendet. 
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5.6 Vidare undersökning 

Under de kompletterande intervjuerna framkom förutom synpunkter även en del frågetecken 
och frågor för vidare undersökning av de olika alternativen. I detta stycke har frågeställningar 
undersökts vidare för följande förslag, eftersom respondenterna sett potential i dessa: 
- A. Vertikal skarv med tandad ytterskiva. Detta är en solid lösning som flera respon-

denter är positiva till, men som kräver att några frågetecken rätas ut. Här undersöks 
bland annat köldbryggan på grund av en förtjockning i innerskivan och placering av 
eventuellt svällband. 

- C2. Vertikal skarv med fastskjuten P-list. Enkel och billig lösning som majoriteten av 
respondenterna tror på. Här utreds bland annat möjligheten att ersätta bottningslisten 
och en enklare kostnadssammanställning av olika material görs.  

- F. Bjälklagsanslutning med nedflyttad skarv inkl. täckning av element. Potentiell 
lösning för massivbjälklag. Här undersöks bland annat om täckningen utgör en köld-
bygga av betydelse och en kostnadsuppskattning av olika täckningsmaterial görs. 

5.6.1 Vertikal skarv - tandad ytterskiva 

Hur bred behöver tandningen vara med hänsyn till minsta täckskikt och förankringslängd 
för armering? 
Betong av exponeringsklass XC4 (cykliskt våt och torr) med vattencementtal (vct) 0,5 har 

minsta täckskikt !!"#,!"# 15 mm enligt SS-EN 1992-1-1 Tabell 4.4N, vilket ger !!"# 15 mm. 

Kompensation för avvikelse  ∆!!"# är 10 mm enligt SS-EN 1992-1-1 avsnitt 4.4.1.3. Detta 
ger ett totalt minsta täckskikt om 25 mm, som eventuellt kan minskas till 20 mm. Ett lager av 
armeringsjärn med diameter 5 mm i ett lager ger då en minsta tjocklek på 45-55 mm. Läng-
den på den lokala förtjockningen bör minst vara ca 200 mm för förankringslängd av arme-
ringen8. 10 mm djupa rillor i fasaden gör att minsta möjliga mått på tanden blir 55 mm för att 
täckskikt om 20 mm ska uppfyllas. 
 

 
Figur 50. Illustration av minsta mått för tandning av betongskivan. 

                                                
8 Sören Börjesson, konstruktör Skanska Teknik, intervju den 21 augusti 2013. 
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Är lösningen tillräckligt tät utan svällband? 
Det råder delade meningar bland intervjupersonerna om huruvida lösningen håller tätt utan 
någon form av klämlist eller svällband. För att avgöra detta krävs ett fullskaletest, t.ex. slag-
regnstest i container.  
 Vatten som träffar klackens baksida skulle kunna rinna sidledes och på så sätt nå isole-
ringen. För att hindra detta krävs någonting som stoppar vattnet från att rinna i sidled, t.ex. 
ett svällband. Ett eventuellt svällband bör placeras enligt   
Figur 51 eftersom elementen måste monteras så att dessa sidor förs mot varandra. Detta 
minskar risken för att svällbandet går sönder jämfört med om den placerats enligt den streck-
ade figuren.  

  

Figur 51. Illustration av lämplig placering av svällband.  

Svällband är dock väldigt dyrt, se Tabell 15. I tabellen presenteras cirkapriser som baseras på 
muntliga uppgifter inom Skanska samt kontakt med leverantörer. Priser varierar mycket med 
avtal och leverantör och ska därför endast ses som en uppskattning. En billigare lösning kan 
vara spår i betongen som gjuts in med tunna lister i formen, se  
 Figur 52. Spåren ändrar vattnets riktning och ser till att vattnet leds av nedåt istället för snett 
åt sidan, dock bör tandens bredd öka med 3 mm för att säkra erforderligt täckskikt för be-
tongen. Ett ytterligare alternativ är billigare typer av gummi- eller klämlister. 

 

 Figur 52. Spår i betongen för att hindra vattnet från att rinna i sidled. 

Lämplig placering av sväll-
band 

Ej lämplig placering av 
svällband 
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Tabell 15. Kostnadsjämförelse för svällband respektive rännor i betong.  

Svällband 17-32 Rännor i betong 

Cirkapris 150 kr/m  Formmaterial, list + spik 200 kr 
Åtgång 3,2 m  480 kr Formning fabrik 0,5 h 125 kr 
Montage 
byggplats 

0,5 h 150 kr    

 Summa 630 kr  Summa 325 kr 
 
Kan det bli undertryck i luftspalten så att vatten tränger in? 
Luftspalten står i kontakt med uteluften genom TDV-rör vid varje våning, vilket jämnar ut 
lufttrycksskillnader över fogen så länge avståndet mellan rören inte blir för långt. När det inte 
är någon tryckskillnad över regnskärmen finns det ingen drivkraft för vatten att tryckas in i 
väggen på grund av undertryck.  Enligt Martinsson9 kan trycket variera lokalt i spalten, men 
detta bör inte orsaka vatteninträngning. Vindtryck mot fasaden kan dock fortfarande trycka 
in vatten i väggen (slagregn) om det finns otätheter i fogen. 

Hur stor blir köldbryggan vid en förtjockning i ytterskivan? 
Köldbyggorna simulerades med hjälp av HEAT2 och beräknades genom subtraktionsmet-
oden. Detta gav ett värde på köldbryggans storlek i W/(mK). För att relatera detta till kon-
struktionens transmissionsförlust beräknades köldbryggans storlek gånger dess längd och 
jämfördes mot väggens U-värde multiplicerat med den totala väggarean. Som exempel an-
vändes ett väggelement med två fönster från kvarteret Eksluttningen. Samtliga beräkningar 
visas i bilaga 4.  
 Så länge tandens tjocklek och längd hålls till ett minimum är köldbryggans bidrag till 
transmissionsförlusten försumbar (mindre än 1 % av väggens transmissionsförlust). 

5.6.2 Vertikal skarv – fastskjuten P-list 

Var bör P-listen placeras? 
Listen bör placeras i ytterskivans innerkant för att ge tillräcklig luftspalt (min 15 mm enligt 
AMA Hus 12) bakom mjukfogen, se Figur 53 (vänstra bilden). Det kan bli problem att få 
TDV-rör på plats och säkra luftning/dränering av luftspalten om foglisten sitter i vägen. 

                                                
9 Linda Martinsson, Byggfysiker Skanska Teknik, intervju den 21 augusti 2013. 
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Kan en P-list användas som ersättning för bottningslist? 
Att ersätta bottningslisten med en P-list skulle ge möjlighet att spara in både arbetsmoment 
och material om det är möjligt, vilket föreslogs av flera respondenter.  
 P-lister tillverkas av bland annat EPDM-gummi som är ett material med hög beständighet 
mot ozon och väder, men inte mot mineralolja. Arbetstemperatur för EPDM är mellan -40 
till 100 grader (Kuntze). Till höger visas en illustration av P-listen som ersätter bottningslis-
ten bakom mjukfogen.  
 

 
Figur 53. Illustration av olika placeringar av P-listen. 

Enligt Bygga med prefab (Betongelementindustrin, 1998) är de vanligaste materialen för bott-
ningslister polyetencellplast, EPDM- eller kloroprengummi i slangprofil. Svenska Fogbran-
schens Riksförbund (SFR) rekommenderar att bottningslisten ska vara av polyeten med 
slutna celler (SFR, 2008). Vid kontakt med SFR (2013-08-28) framkommer att polyeten är 
avsevärt billigare än kloropren och EPDM, samt att EPDM kan missfärga vissa typer av 
fogmassor, t.ex. silikon. Bottningslister i polyetencellplast med slutna celler verkar även vär-
meisolerande, har låg fuktabsorption och är beständig mot alkalier och kemikalier (Tremco-
illbruck, 2011).  
 SFR rekommenderar en fogmassa som uppfyller klass F-25 LM enligt ISO 11600 för fog-
ning mellan fasadelement av betong (SVR, 2008). Sika, en stor tillverkare av fogmassor, re-
kommenderar inte användning av sin fasad-fogmassa, Sikaflex® AT-Facade, mot EPDM, 
naturgummi eller bitumenbaserade ytor (Sika, 2012a). För Sikaflex® Construction som upp-
fyller F-25 LM och rekommenderas för utomhusbruk finns ingen restriktion mot användning 
mot EPDM (Sika, 2012b).  
 Prismässigt är en P-list i EPDM flera gånger dyrare än en bottningslist i polyetencellplast i 
samma storlek, se kostnadsuppställning i Tabell 16. Prisuppgifter anges som ungefärliga vär-
den på grund av stora variationer till följd av beställningsvolym och avtal med leverantörer.  
 En P-list i ett annat material, t.ex. polyetencellplast kan vara både billigare och lämpligare 
förutsatt att det är möjligt att tillverka en sådan list samt att det blir tillräckligt tätt.  
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Tabell 16. Kostnadsuppskattning för fastskjuten P-list. 

Material Cirkapris  Åtgång Eksluttningen Kostnad 
P-list i EPDM 30 kr/m 740 m 22 200 kr 
Bottningslist i polyetencellplast 3,50 kr/m 740 m 2 590 kr 
För ett element, 3,2 x 6,8 m 
Material P-list 3,2 m 96 kr  
Montage av P-list 1 h 250 kr  
Totalkostnad P-list  346 kr  
Cirkapris element  45 000 kr  
Kostnadsökning per element  0,8 %  

 
En svårighet är att det är näst intill omöjligt för elementtillverkaren att veta var i ytterskivan 
P-listen ska placeras eftersom fogens djup beror av fogbredden, som inte är känd förrän ele-
mentet monterats (kontakt SVR 2013-10-07). Byggplatstolerans för fogbredd är ±6 eller ±8 
mm beroende på klass (Betongelementföreningen, 2009) och den färdiga fogbredden kan 
variera ganska mycket. Detta skapar problem även vid användning av svällband där inte går 
att veta vilken bredd på svällbandet som bör användas förrän elementen är monterade och 
fogbredden känd.  
 Det kan uppstå problem med gränsdragning mellan aktörer om det råder oklarhet vem 
som står för fogens funktion, stomleverantör eller fogfirma10. Om fogentreprenören inte 
själv monterar bottninglisten är det tveksamt om denne vill ta ansvar för fogens slutgiltiga 
funktion, då detta beror av fogdjupet. För att genomföra detta krävs tydlig gränsdragning 
mellan olika entreprenörer och ansvarsfrågan lösas. Vid implementering av en ny lösning är 
det troligt att ansvaret för denna landar på huvudentreprenören. 

5.6.3 Yttervägg/bjälklag - Nedflyttning av skarv 

Hur påverkar det fasadens utseende i anslutning till andra konstruktionsdetaljer? 
För att få skarven i samma nivå som bjälklaget flyttas denna ned ca 200 mm. Detta innebär 
att elementfogen i fasaden flyttas närmare överkanten på fönsteröppningen. Detta påverkar 
även utseendet för anslutning mot balkongerna. Normalt går fasadfogen i linje med balkong-
plattans överkant. I detta fall kan skarven i stället gå i linje med balkongens underkant, ef-
tersom balkongplattans tjocklek är ca 200 mm. På så sätt arkitekten fortfarande arbeta med 
räta linjer genom hela fasaden. För kv. Eksluttningen skulle det innebära förändring enligt 
Figur 54. 
 

                                                
10 Peter Svenmar, teknisk chef Skanska Stomsystem, intervju 15 augusti 2013. 
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Figur 54. Illustration av förändrat utseende för fasad vid nedflyttning av skarv, baserat på A-handlingar från kv. 

Eksluttningen. 

Är bärningen över fönster tillräcklig när skarven flyttas ned? 
Minsta rekommenderade mått över fönstret är 300 mm (Betongelementföreningen, 1998). 
För Eksluttningen skulle måttet bli ungefär 508-90 = 418 mm om man räknar avstånd från 
bjälklagets underkant till fönstrets överkant och tar bort 90 mm för tröskeln, vilket egentligen 
bara påverkar ytterskivan. Mått enligt sektion i A-ritning för kv. Eksluttningen. 

Utgör täckningen av elementets överkant en köldbrygga av betydelse?  
Enligt beräkningar av linjära köldbryggor, se bilaga 4, bidrar täckningen av elementet till en 
ytterst liten ökning av värmeförlusterna. Den lokala förtjockningen på grund av överhängd 
ytterskiva och högre U-värde på det avskiljande lagret mineralull (jmf grafitcellplast) bidrar 
betydligt mer till ökad värmeförlust vid denna anslutning.  

Hur länge kan täckningen och skarven fungera avledande? 
Den avledande funktionen kan gå förlorad redan vid montering av bjälklag om gjutning 
måste göras. Detta kan i sådana fall vara ett alternativ för massivbjälklag där skruvinfästning-
ar används och gjutning kan utföras senare. 

Bör inte det brandavskiljande lagret vara i bjälklagskant? 
För att få brandavskiljning i bjälklagskant kan mineralullen placeras i underkant på det övre 
elementet. Detta ger också en stabil botten i överkant på det undre elementet för ett självhäf-
tande tätskikt så att lutning utåt kan säkerställas. 
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Vilket material kan användas för täckning av elementen? 
Några olika produkter av självhäftande tätskikt med en bredd om minst 300 mm presenteras 
nedan. Varje huskropp i Kv. Eksluttningen omfattar ungefär 575 m horisontell skarv som 
kan täckas med membran, baserat på A-ritningar från projektet.  

 

Tabell 17. Exempel på produkter som kan vara lämliga för täckning av element. 

Produkt Beskrivning 
Evo-Stik Flashband Självhäftande bitumenremsa som bör användas med primer 

på betongytor (Bostik, 2013) 
Tätmembran Bitutape Självhäftande HDPE tätmembran som ursprungligen ska 

användas för tätning mot betongkonstruktioner under 
mark. Används tillsammans med primer (Haucon, 2013). 

Tremband NT Självhäftande butylband för damm, luft- eller vattentätning 
(Destil, 2013).  

Resistit E SK Självhäftande EPDM-remsor med integrerad glasfiberarme-
ring. Appliceras på torr yta som är fri från smuts och 
damm. För bästa vidhäftning bör primer användas (Tak-
centrum, 2013).  

 
En kostnaduppskattning redovisas i Tabell 18. Kostnadsuppskattningen baseras på en total 
mängd horisontell skarv om 1150 m för kv. Eksluttningen. Prisuppgifter är hämtade från 
Skanska och beräkningarna redovisas därför inte i detalj. Priserna är ungefärliga och varierar 
kraftigt beroende på avtal med och val av leverantör. Kostnad för primer tillkommer för 
samtliga produkter utom butylbandet och takpappen. 
 Priset för takpapp är betydligt lägre men det är oklart om det går att få en tillräckligt vat-
tentät täckning av elementen med papp. 
 

Tabell 18. Ungefärliga kostnader för olika typer av tätmembran för täckning av element, volym motsvarande kv. 
Eksluttningen. 

Material Kostnad 
Bitumenremsa 76 000 kr 
HDPE tätmembran 30 000 kr 
Butylband (kräver ej primer) 73 000 kr 
EPDM-remsor 93 000 kr 
Takpapp  2 700 kr 

 
Några olika material bör testas för att utvärdera hur montaget av tätningen fungerar, testa 
täthet mot vatten samt tålighet mot yttre påfrestningar vid hantering. 
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5.6.4 Anslutning mot balkongdörr – L-stål under tröskel 

Utgör L-stålet under tröskeln en köldbrygga av betydelse? 
Båda förslagen för balkongdörrsanslutningen innehåller stöttning av tröskeln med L-formade 
stål för att undvika svikt i tröskeln. För att beräkna köldbryggans storlek simulerades en del 
av balkongplattan, ytterväggen och bjälklaget i HEAT3. Modellen och det numeriska resulta-
tet av simuleringarna presenteras i Bilaga 5.  
 Köldbryggans storlek är proportionell mot den totala bredden på L-stålet medan antal stål 
och tjockleken på stålet har marginell inverkan på resultatet. Köldbryggan från L-stålen är 
väldigt liten i förhållande till väggens transmissionsförlust. Balkonginfästningen i sig utgör 
däremot en betydande köldbrygga på grund att balkongplattan går in i väggen och att isoler-
skiktet är tunnare.   
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6. Analys 

6.1 Problem med vatteninträngning 

Respondenternas uppfattning om hur stort problemet med vatteninträngning är baseras i hög 
grad på vädret i de projekt i vilka de medverkat. Om vädret varit bra under stomresningen 
upplevs risken för vatteninträngning vara låg och om det varit nederbörd och/eller kallt upp-
levs risken som stor. Beroende på erfarenheter värderas risken för vatteninträngning olika 
och därmed även den accepterade kostnaden för att förebygga det. Generellt uppfattas be-
tongelement som fukttåliga vilket gör att t.ex. väderskydd ses som onödigt och kan undvikas 
för att spara kostnader. Det finns få incitament för tillverkarna att skydda elementen mot 
nederbörd under lagring och transport, även om produktionsledningen upplever detta som 
ett problem. Det innebär att fuktigt material i många fall byggs in, vilket är tveksamt om det 
uppfyller krav på fuktsäkerhet i gällande byggregler.   

6.2 Utvecklade detaljlösningar 

I detta avsnitt tolkas resultatet från de inledande och kompletterande intervjuerna och jäm-
förs mot den kravspecifikation som presenterats i avsnitt 3.6.  

6.2.1 Vertikala skarvar 
Utredningen av tre befintliga lösningarna för vertikala skarvar visar på nackdelar som bland 
annat  
- brist på regnskydd i tidigt skede  
- risk för förhöjt fukttillstånd i material 
- risk för att fukt från ytterskivans innersida inte kan dräneras ut  
- arbetsmiljörisk där lister monteras från elementets ovansida.  
 En tandad ytterskiva (A) är ett förslag där inträngande vatten hindras av ytterskivans 
geometriska utformning. Denna lösning är praktiskt genomförbar men det är tveksamt om 
tätheten uppnås endast genom förändringen i geometri. För att säkra tätheten mot slagregn 
bör slagregnstest utföras med och utan rännor i betongen och svällband.  
 Med mjukfog skulle detta utgöra trestegstätning efter det att fogning utförts, vilket ger en 
extra säkerhet i bruksskedet vid eventuellt läckage i fogen. Konsekvenser av denna lösning är 
troligtvis en marginell kostnadsökning för tillverkning och montage, samt ev. kostnad för 
tillkommande material i form av svällband. Hög kostnad för svällband gör det önskvärt att 
försöka undvika dessa, rännor som styr vattnets avledning är troligtvis mer kostnadseffektivt. 
 För att minimera köldbryggorna bör tandens bredd och förtjockningens längd hållas ned. 
När tandens storlek ökar marginellt flerdubblas köldbryggans absoluta värde, dock utgör 
värmeförlusten på grund av tandningen en mycket liten del av den totala transmissionsförlus-
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ten i en byggnad. Köldbryggan är så pass liten att denna lösning anses lämplig att använda 
även i lågenergihus.  
 Förutsatt slagregnstäthet och en begränsning av kostnadsökningen (t.ex. standardiserad 
form) har denna lösning potential att uppfylla krav enligt kravspecifikationen, se bilaga 3.   
 Ingjutna gummilister i vinkel (B) är en montagevänlig lösning som inte kräver något 
extraarbete vid montaget. Principen för fuktsäkring är bra och utformningen medger toleran-
ser i montaget. För att tillverka sådana element krävs dock en alternativ tillverkningsmetod, 
t.ex. att limma fast listen i efterhand, eftersom dagens metod med liggande form gör det väl-
digt omständligt och svårt med ingjutning längs sidan. Vida tillverkningstoleranser är också 
ett problem eftersom det är svårt att få listen ingjuten tillräckligt precist för att funktionen 
ska säkras. 
 Eftersom tillverkningen av denna lösning och anpassningen till toleranser är svårt, kanske 
till och med omöjligt, anses denna lösning inte kunna uppfylla kraven enligt kravspecifikat-
ionen, se bilaga 3. 
 Även ingjutningslisten i dragspelsform (C) är svår att gjuta in på fabrik och försvårar 
dessutom montage av element på byggarbetsplats eftersom de måste sänkas ned rakt uppi-
från. Detta tillsammans med en specialtillverkad list i plast och gummi gör att denna lösning 
förmodligen är mycket dyr. Det svåra montaget med precisionslyft av element och hög kost-
nad gör att denna lösning inte uppfyller krav enligt kravspecifikationen, se bilaga 3. 
 Det fastskjutna fogbandet (C2) är en enkel och relativt billig lösning. Materialkostnaden 
för det extra fogbandet i ett projekt kan uppgå till tiotals tusen kronor men detta är endast en 
liten kostnadsökning för elementen, under 1 %, se avsnitt 5.6.2. I förhållande till svällband är 
kostnaden för P-list i EPDM väldigt låg. 
  Det är tveksamt om P-listen kan ersätta bottningslisten, i sådana fall bör annat material än 
EPDM väljas eftersom materialet är dyrt i förhållande till bottningslist och inte fungerar med 
alla fogmassor. I sådana fall kan det också krävas snävare toleranser och en tydlig gränsdrag-
ning mellan aktörer om vem som tar ansvar för fogens funktion.  
 Ett fullskaletest är att rekommendera för att säkerställa täthet med P-list samt att avgöra 
om det är genomförbart att ersätta bottningslisten. Förutsatt tillräcklig tätning, kan denna 
lösning anses uppfylla samtliga krav enligt bilaga 3 och kan även vara lämplig för lågenergi-
hus.  

6.2.2 Anslutning mellan yttervägg och bjälklag 
Jämförelsen av befintliga lösningar för bjälklagsanslutningen visade att täckning eller skydd 
av elementens ovansida och hinder för vattenavrinning från bjälklag in i väggen ofta saknas. 
Överhängande ytterskiva användes i de flesta fall, vilket har fungerat väldigt bra under mon-
tage och regntätat den horisontella skarven innan fogning kunnat utföras. 
 Inflyttning av installationsränna (D) är ett enkelt sätt att samla vatten från bjälklaget så 
att det kan tas om hand istället för att ledas ned i väggen. För att säkra lufttätheten är det 
lämpligt att den inre klacken är något lägre än bjälklaget så att pågjutningen täcker skarven. 
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Installationsrännor är endast aktuella för massivbjälklag, vilket begränsar användningen av 
resultatet. För massivbjälklag anses lösningen uppfylla kravspecifikationen enligt bilaga 3 och 
med en lägre inre klack även vara lämplig för lågenergihus.  
 En uppstickande innerskiva (E) är redan vanligt förekommande vid användning av 
HD/F-bjälklag. Denna lösning skulle med fördel även kunna användas för massivbjälklag 
förutsatt att upplagslängden för bjälklaget är tillräcklig, och anses då uppfylla kraven i bilaga 
3. Täckning av elementets överkant efterfrågas av de flesta intervjuade och täckning från 
fabrik är önskvärt. Någon form av täckning eller väderskydd är nödvändig, det är tveksamt 
om fuktkraven enligt BBR uppfylls om elementen tillåts stå otäckta under lagring och mon-
tage.  
 Självhäftande vattentäta membran och täckningsmaterial är generell väldigt dyra, och det 
är upp till varje projekt att göra en bedömning om tillfällig täckning av t.ex. plast eller kvarva-
rande täckning är att föredra. För att få ned kostnaden krävs att projekten efterfrågar en billi-
gare produkt som är slitstark, vattentät och som fäster bra, samt att täckning eller skydd av 
elementen tas upp vid köp av betongstommen. Tätning av plast- och gummimaterial utgör 
en försumbar köldbrygga och utgör inget hinder vid produktion av lågenergihus 
 Nedflyttning av skarv (F) mellan yttervägg och bjälklag är en lösning som kan möjlig-
göra avledning från bjälklag till dess att undergjutning för det övre väggelementet utförs. 
Denna lösning lämpar sig dock inte för användning av HD/F eftersom det saknas skiva för 
motgjutning. En kortare innerskiva kräver ett specialstöd för transport och lagring, vilket är 
genomförbart men det är osäkert hur kostnaden för elementet påverkas. Att flytta skarven 
innebär att köldbryggan flyttas från bjälklagskant/golv till överkant vägg/tak, vilket kan vara 
fördelaktigt ur komfortsynpunkt. Nedflyttningen av skarven är ett möjligt alternativ för mas-
sivbjälklag och anses uppfylla kravspecifikationen enligt bilaga 3. Angående tätningsmaterial, 
se föregående stycke.  

6.2.3 Anslutning mellan yttervägg och sockel 
 Utredningen av existerande lösningar visar att avledning av både fasadvatten och eventuellt 
vatten inuti väggen saknas i många fall. Att vatten rinner vidare ner i sockelisoleringen anses 
generellt inte vara ett problem vid anslutning mot mark. Det kan dock få konsekvenser som 
uppfuktning av bottenplattan och ökade energiförluster, beroende på detaljutformning.  
 Avledning från insidan av ytterskivan bör specificeras i handling åtminstone för snittet 
med den vertikala skarven eftersom luftspalten i den vertikala skarven är tänkt att fungera 
dränerande. 
 En nedsänkning i bottenplattan är att föredra för att ge förutsättningar för en lufttät un-
dergjutning. Detta hindrar även i viss mån vatten från att läcka inåt om det blir vatten stå-
ende i väggen. 
 En ingjuten papp eller ett membran (G) kan säkra avledning av både fasadvatten och 
vatten som rinner inuti väggen. Hanteringen av elementet underlättas om ytterskivan inte är 
överhängd, eftersom inner- och ytterskiva då avslutas samtidigt. Papp är billigt men kan vara 
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svårt att hantera, medan gummiduk är dyrare men mer lätthanterligt. Denna lösning kan vara 
användbar vid anslutning mot terrasser, p-däck eller källarkonstruktioner, där det är motive-
rat med en extra kostnad för att garantera att vatten inte kan föras ned i konstruktionen un-
der. Det finns dock flera svårigheter att överkomma, t.ex. skarvar mellan element och ingjut-
ning vid tillverkningen, men lösningen har potential att uppfylla kraven i bilaga 3 och kan i så 
fall användas även för lågenergihus.  
 Täckning av sockelelement (H, I) i ett annat material än plåt är att rekommendera. Plåt 
medför en extra yrkesgrupp, dyrt material och en större köldbrygga. En täckning av sockel-
elementet med membran eller tätskikt är ett relativt enkelt sätt leda ut vatten. Tester av tät-
heten inåt vid infästning i undergjutningen bör utföras. Om avledningen av vatten fungerar 
bra så att inget vatten blir stående i väggen är sannolikheten att undergjutningen suger vatten 
mycket liten. Tätskiktet utgör en försumbar köldbrygga och kan användas för lågenergihus. 
Kostnaden för täckning är hög, se ovan, men för denna detalj rör det sig endast om en vå-
ning. Täckning av sockelelement med annat material än plåt anses uppfylla kraven enligt bi-
laga 3.  
 För alla förslag och även existerande lösningar gäller det av brandskäl kan vara önskvärt 
med ett skikt av obrännbart material även i fasadens botten för att skydda cellplasten. Om 
t.ex. mineralull används, är detta istället en nackdel ur fuktsynpunkt. 

6.2.4 Anslutning mot balkongdörr 
Nackdelar med de undersökta existerande lösningarna för anslutning mot balkongplattan är 
bland annat risk för vatteninträngning på grund av låg nivåskillnad och svikt i tröskel då den 
monteras rakt ovan isoleringen. 
 För att undvika risk för vatteninträngning kan en dräneringskanal (J) gjutas in i den 
solfjäder som jämnar ut nivåskillnaden mellan balkongen och tröskeln. Detta löser dock inte 
problem med svikt i tröskeln. Om dräneringskanalen istället placeras mot hålkälen på bal-
kongplattan och tröskeln sänks ned (K) kan plåten läggas an mot betong med ett tätmem-
bran mellan. Båda dessa lösningar uppfyller krav på tillgänglighet, men kräver instruktioner 
till brukare så att kanalen hålls ren. 
  För att slippa svikt i tröskeln kan L-stål användas för båda förslagen. Om L-stål behövs 
för att stabilisera tröskeln utgör inte denna någon köldbrygga av betydelse för de totala 
transmissionsförlusterna. L-stålet bör dock inte vara bredare än vad som krävs för att und-
vika svikt i tröskeln för att inte ge en onödigt stor köldbrygga. Köldbryggan på grund av bal-
kongplattan är däremot betydligt större och för att minimera värmeförluster är det denna del 
som bör ligga i fokus vid projekteringen. 
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7. Diskussion och slutsats 

7.1 Resultatet i relation till arbetets syfte och mål 

Målet med arbetet var att förbättra anslutningar genom att utveckla detaljer så att vattenin-
trängning under produktionstiden förhindras. För att förhindra vatteninträngning finns ett 
antal olika lösningar som är värda att titta vidare på. Huvuddelen av förslagen löser proble-
met med fuktinträngning, men kan orsaka svårigheter och kostnader i andra led.  
 Hur stora kostnader en förebyggande lösning får medföra utan att vara för dyr är svårt att 
ta ställning till. Procentuellt handlar det om små belopp i förhållande till kostnaden för 
stommen, men för ett helt projekt kan många små kostnader nå ansenliga summor. Alterna-
tivkostnader för att inte göra någonting alls är svår att uppskatta, men omfattar bland annat 
extra torkinsatser, väntetid för fogning och torkning, resurser för felsökning och byte av 
material. Detta är en riskbedömning som får göras i varje projekt. Dessutom kan garanti-
kostnader tillkomma, men dessa är svåra att ta hänsyn till i och med att det inte syns i projek-
tekonomin. 
 Detta examensarbete presenterar inga färdiga detaljlösningar, utan koncept och idéer vars 
potential i teorin har bedömts och värderats av experter inom området. Resultatet ger en 
vägvisning om vilka alternativ som är värda att testas i fullskala och som har potential att 
användas i projekt framöver.  

7.2 Resultatens fördelar och begränsningar 

Genom att arbetet omfattar fyra olika detaljer och många olika lösningsförslag har det inte 
varit möjligt att utveckla något av förslagen till en färdig ”produkt”. Detta begränsar möjlig-
heten att rekommendera vilka detaljer som bör implementeras i projekt, då de presenteras i 
ett tidigt skede och kräver tester i full skala för att säkerställa funktionen. Samtidigt kan jäm-
förelsen göras bredare och täcka in fler aspekter. 
 Funktionskraven på en anslutningsdetalj är de samma som för byggdelen och rör många 
olika discipliner. Arbetet ger en bra kartläggning av de olika aspekter och funktionskrav som 
varje detalj bör uppnå. Istället för att optimera en detalj ur en viss aspekt, t.ex. fuktsäkerhet 
eller energiprestanda har jag valt att ta ett brett grepp för att försöka utvärdera detaljerna ur 
ett helhetsperspektiv. Fördelen med resultatets bredd är att det kan fungera som ett diskuss-
ionsunderlag för vad olika förändringar av detaljer kan medföra. Detta är ett steg mot arbete 
med produktutveckling inom tvärfunktionella grupper, så som Lessing hävdar att utveckling-
en av tekniska lösningar bör genomföras (Boverket, 2008).  
 En stor svaghet är att detaljerade kostnader för olika alternativ inte har kunnat samman-
ställas, detta låg dock utanför tidsramen för detta projekt. En sådan kostnadsuppställning 
hade kunnat utgöra ett underlag vid värdering av risker i flerbostadshusprojekt. Kostnadsun-
derlag blir dock fort inaktuella.  
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 Vad gäller simuleringar i HEAT ger dessa endast en uppfattning om köldbryggornas stor-
leksordning i förhållande till övriga delar av ett prefabricerat element. För att kunna optimera 
detaljutförandet och fastställa betydelsen för den totala energianvändningen krävs fler simu-
leringar och beräkningar av transmissionsförluster där samtliga köldbryggor beaktas.  
 Modellerna som ritas upp i pre-processorn i HEAT, framförallt i HEAT3, är svåra att 
ändra utan att flytta eller förminska fält i modellen, vilket gör att det är lätt att råka ändra i en 
modell mellan olika simuleringar, när t.ex. ett tredje L-stål ska ritas in. Detta gör att risken för 
fel är stor, trots kontroller av ursprungsfallet genom att radera L-stålen och simulera. Ef-
tersom det rör sig om låga numeriska tal, t.ex. 0,0015, kan ett litet misstag få stor betydelse 
för resultatet av simuleringen.  

7.1 Användning av resultaten 

Med hjälp av detta arbete kan medvetenheten hos tillverkare, leverantörer och projektörer av 
prefabricerade betongelement om vikten av genomtänkta detaljer förbättras. Resultatet kan 
användas i projekt med prefabricerade element för att belysa viktiga aspekter på olika områ-
den och beskriva utsatta detaljer som kräver extra uppmärksamhet i projektets tidiga skeden. 
Projektörer kan använda underlaget för att få input till olika detaljlösningar. Produktionen 
kan använda underlaget för risk- och kostnadsbedömning inför köp av stommar. Även om 
det saknas en optimal lösning på problemet i arbetet så belyses många viktiga aspekter och 
hur man kan ta hänsyn till dessa. 
  I dagens läge är det vanligt att det är produktionen som får ställa krav på leverantörerna 
om fuktsäkra lösningar eftersom det är i produktionen som problemen dyker upp. Kommu-
nikation och erfarenhetsåterföring mellan olika parter kan sedan bidra till en kontinuerlig 
utveckling av detaljer. 
 Resultatet kan förhoppningsvis ligga till grund för vidare utveckling för standardisering av 
detaljlösningar. Flera av lösningsförslagen har potential att, efter utvärdering i praktiska för-
sök, kunna implementeras i Skanska Sveriges metodplattform för att minska felkostnader 
och säkra produktionsvänliga lösningar.   

7.2 Har forskningsfrågorna besvarats? 

Forskningsfrågorna kan anses vara till stor del besvarade. Vilka fuktrelaterade problem kan upp-
stå vid montage av prefabricerande betongelement och vilka konsekvenser får detta för projekt och brukare? 
har besvarats i 4.2, men svaret är begränsat till en viss typ av projekt, till vissa studerade de-
taljer och säger mycket lite om den bakomliggande orsaken till problemen. Det är därmed 
svårt att bedöma risken eftersom varken sannolikheten eller storleksordningen på konse-
kvenserna är tydligt utredda här. För att ta reda på det krävs en kartläggning av ett stort antal 
projekt.  
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 Vilka skarv- och anslutningsdetaljer är vanligt förekommande i lågenergiprojekt idag och vilka för- och 
nackdelar har dessa? är delvis besvarad i 4.8 till 4.11 då endast ett begränsat antal projekt och 
anslutningar har undersökts, samtliga uppförda av Skanska Sverige AB. För att täcka in fler 
lösningar krävs en utredning som omfattar fler projektörer, byggföretag och tillverkare. I 
många fall är lösningarna företagsegna och används som konkurrensfördel vid upphandling-
ar, vilket kan göra det svårt att få ta del av och publicera ritningsmaterial. 
 Samtliga förslag där den fukttekniska funktionen bedöms vara uppnådd enligt experterna 
kan anses svara på frågan Hur kan anslutningar utformas för att undvika transport av regnvatten in i 
konstruktionen under byggskedet? Men konstruktionsdetaljer ska uppfylla många olika krav och 
gränsar mellan flera parters ansvarsområden, vilket gör att förändringar kan underlätta ur 
fuktteknisk synvinkel men försvåra ur andra aspekter. Bara för att vatteninträngning hindras 
betyder det inte att det är en bättre lösning ur helhetsperspektiv.  
 Detta leder in på forskningsfråga 4: Uppfyller de föreslagna lösningarna tillämpliga funktionskrav 
med avseende på bärighet, brand, miljö, montage och tillverkning? Tillämpliga funktionskrav avser i 
detta sammanhang de krav som upprättades i kap 3.6. Denna fråga är endast teoretiskt be-
svarad eftersom ingen av lösningarna är testade i praktiken, men genom intervjuerna var det 
möjligt att belysa vilka krav som blir svåra eller omöjliga för vissa detaljförslag att uppnå. De 
flesta förslag har flera stora brister ur montagesynpunkt, vilket speglar författarens brist på 
erfarenhet från montage av betongstommar. Noggrannhet i montaget är en förutsättning för 
att uppnå god fuktsäkerhet – och lufttäthet. Möjlighet att bygga lufttätt är av stor vikt för att 
besvara frågan Är de nya lösningarna möjliga att tillämpa för lågenergihus? Vid intervjuerna fram-
kom det att vissa lösningar har sämre förutsättningar för att uppnå god lufttäthet, men re-
spondenterna framhåller att detta är beroende av utförandet. Lösningsförslag där det går att 
bygga lufttätt och där köldbryggorna är av väldigt liten betydelse anses lämpliga för lågener-
gihus, vilket är samtliga förslag utom täckning av sockelelement med plåt.  

7.3 Metodens styrka och svagheter 

Litteraturen i ämnet är väldigt begränsad eftersom utveckling av konstruktionsdetaljer i hu-
vudsak utförs i projekt. Därmed är det mycket svårt att sätta resultatet i relation till tidigare 
forskning och utvecklingsarbete. Avgränsningar till en specifik detalj hade möjliggjort för en 
djupare dykning och kontakt med fler företag för att hitta fler lösningar för en viss detalj. 
Detta hade även möjliggjort för experimentella tester av ett eller flera förslag för en detalj, 
men å andra sidan begränsat bredden i resultatet. 
 De inledande intervjuerna hade med fördel kunnat vara fler till antalet och gått djupare in 
på vilka problem som finns och troliga orsaker till dessa. För att få mer information om för- 
och nackdelar med existerande lösningar hade det underlättat med intervjumaterial i form av 
ritningar och skisser. Att bildmaterial fungerar mycket bra som kommunikationsmedel upp-
täcktes under de kompletterande intervjuerna där förslagen testades.  
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 Generering av förbättrings- och nya förslag hade underlättats genom att tillämpa en ve-
dertagen modell för produktutveckling eller genom en organiserad workshop. Då hade det 
också funnits en tydlig ram för att generera och hantera förslagen i olika utvecklingsfaser. 
 Att testa lösningar mot flera olika kompetenser är ett bra sätt att täcka in alla aspekter av 
en förändrad detalj men är ett omfattande arbete. Inom det aktuella företaget var det mycket 
lätt att få tag på personer och genomföra intervjuer med personer som har erfarenhet av pro-
jektets olika faser. Färre förslag att ta ställning till hade varit bra eftersom långa intervjuer gör 
att engagemanget går ner mot slutet.  

7.3.1 Studiens trovärdighet 
 Validiteten, giltigheten, i studien bedöms överlag vara god, då de flesta respondenter har 
god erfarenhet av och kunskap i ämnet och har varit villiga att dela med sig av sina erfaren-
heter. Det kan finnas en risk för att respondenterna över- eller underdrivit vissa argument för 
att inte ge sina projekt dåligt rykte. Alla respondenter har inte erfarenhet av alla detaljer vilket 
påverkar trovärdigheten i deras svar, men eftersom de viktigaste aspekterna tenderar att åter-
komma från flera personer kunde utsvävningar och spekulationer lätt identifieras.  
 Reliabiliteten, tillförlitligheten, kan påverkas av respondenternas senaste erfarenheter från 
projekt. Därmed påverkas uppfattningen om risken för vatteninträngning och därmed om 
inställningen till nya förslag är åt det positiva (välkomnar) eller negativa hållet (anser onö-
digt). Risk för fel och missförstånd vid inmatning av data föreligger alltid vid intervjuer, sär-
skilt vid öppna intervjuer som utgörs av en konversation mellan två individer.  
 Risken för fel vid simuleringar i HEAT är relativt stor eftersom modellen är svår att han-
tera i programmet. Antal simuleringar i denna studie är relativt få vilket begränsar möjlighet-
en att dra generella slutsatser och kritiska detaljer, t.ex. balkonginfästningar, bör modelleras 
projektspecifikt. Prisuppgifter varierar mycket och blir snabbt inaktuella, vilket gör att kost-
nadsberäkningar bör göras för ett särskilt projekt.   

7.4 Vidare studier 

En ökning av fuktsäkerheten i produktionsskedet kan underlättas genom studier för att in-
ventera och kartlägga bakomliggande orsaker till fuktrelaterade problem vid flerbostadshus i 
prefabricerad betong. Det kan vara av stor betydelse att utreda om det rör sig om projekte-
rings-, tillverknings- eller utförandefel, missförstånd eller brist på samordning mellan aktörer. 
En uppföljning av kostnader under och efter projekt till följd av bristande fuktsäkerhet är 
intressant för att kunna värdera olika åtgärder. 
 En rad experimentella studier rekommenderas innan lösningsförslagen i detta arbete im-
plementeras i projekt, bland annat: 
- Slagregnstest av tandad ytterskiva med och utan svällband eller rännor 
- Test (montage och vattentäthet) av olika membrantyper för täckning av element 
- Test (montage och vattentäthet) att ersätta bottningslist med förmonterad P-list 
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Om dessa förslag efter fullskaletest används i projekt rekommenderas uppföljning av projekt 
där lösningar implementeras, t.ex. ekonomisk uppföljning och mätning av fukttillstånd och 
energianvändning. 
 Vad gäller utveckling av standarddetaljer är det intressant att undersöka möjlig tillämpning 
av produktutvecklingsmetoder som används inom andra branscher, t.ex. tillverkningsindu-
strin, för att strukturera kreativa aktiviteter. Denna studie antyder att det finns många förslag 
och idéer i olika delar av den studerade organisationen som kan generera i användbara lös-
ningar för projekten om de fångas upp och undersöks vidare. För att främja utveckling mot 
högre kvalitet är det också intressant att undersöka möjliga samarbetsformer mellan olika 
aktörer och företag för att främja produktutveckling i byggbranschen. 

7.5 Slutsats 

Det finns flera sätt att förändra detaljer för att göra produktionen av flerbostadshus i prefab-
ricerad betong bättre ur fuktsynpunkt. Resultatet från arbetet visar att följande lösningar har 
störst potential för användning inom projekt: 

- Montage av en P-list i gummimaterial på fabrik alternativt tandning av ytterskivan för 
tidigt regnskydd av den vertikala skarven 

- Inflyttning av installationsränna i massivbjälklag eller uppstickande innerskiva för att 
förhindra avrinning från bjälklag in i yttervägg 

- Ingjutning av en gummiduk mot sandwichväggens innerskiva för anslutning mot käl-
larväggar, p-däck eller terasser 

- Väderskydd i form av täckning från fabrik av vägg- och sockelelement samt öppning-
ar i elementen med självhäftande membran som lämnas kvar  

- Dräneringskanaler i balkongplattor för att säkra vattenavledning trots låg nivåskillnad 
De flesta av dessa påverkar dock andra aspekter, i huvudsak tillverkning, kostnad och mon-
tage. Det är fullt möjligt att lösa problemen utan att orsaka betydande värmeförluster genom 
ökade köldbryggor eller försämrad lufttäthet, vilket är viktigt vid lågenergibyggande. Prak-
tiska tester är nödvändiga före implementering i hela projekt. 
 Vad gäller befintliga lösningar så rekommenderas att överhängd ytterskiva används för 
horisontella fasadskarvar.  
 För att undvika utförandefel och otydlighet bör detaljer redovisas tydligare i handlingarna 
från konstruktörer och prefabkonstruktörer samt att det är tydligt vem som ansvarar för vilka 
detaljer. Det är viktigt att ta hänsyn till byggbarheten så att konstruktionsdetaljerna inte bara 
är teoretiska lösningar. 
 För att bedöma kostnadseffektiva åtgärder för att undvika vatteninträngning krävs en 
riskbedömning för varje enskilt projekt, där risken för extra torkinsatser, väntetid och ga-
rantikostnader vägs in. Utifrån riskbedömningen bör sedan krav på leverantören, t.ex. i form 
av täckning av element eller tekniska lösningar ställas.  
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 Sammanfattningsvis finns det stora möjligheter att förhindra vatteninträngning i lågener-
gihus av betongsandwich och därmed minska risken för kostnader, fördröjning och framtida 
inomhusproblem. Detta kan bidra till att utveckla ett byggsystem med hög industrialiserings-
grad som redan visat stor potential vad gäller kostnadseffektivitet och energiprestanda. 
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Bilaga 1. Frågeformulär för inledande intervjuer 

Information till samtliga respondenter 

 

Anslutningar som omfattas: 
 - Vertikala och horisontella skarvar mellan sandwich-

ytterväggar och bjälklag (HDF, plattbärlag, massivbjälklag) 
 - Horisontella skarvar mellan sandwich-ytterväggar och 

sockelelement 
 - Vertikala och horisontella skarvar mellan sandwich-element 
 - Anslutningar runt fönster och dörrar (sandwichelement) 

 - Anslutning mellan balkongdörr och balkongplatta 
(sandwichelement) 

Intervjufrågor Produktionsledning 

Syfte 

 

Belysning av produktionsrelaterade problem med prefabricerade 

sandwichelement 

  

 

Samla in produktionserfarenheter av olika detaljlösningar (fördelar, 

nackdelar, konsekvenser) 

Frågor 

 

Problem 

 

1. 

Vilka problem har ni stött på vid prod.(montage) som kan relateras till 

anslutningar (se ovan) mellan element?  

 

1.1 Vilka konsekvenser ser ni att detta kan orsaka för produktionen/projektet? 

 

1.2 Vilka konsekvenser ser ni att detta problem kan orsaka i bruksskedet? 

   

  

Horisontella skarvar element, yttervägg/bjälklag, yttervägg/sockel 

 

2. 

Vilka lösningar har ni stött på för horisontella skarvar? (plastat drev, 

tröskel, öppen, TDV-rör etc.) 

 

2.1 Vilka fördelar/nackdelar ser ni med dessa? 

   

  

Vertikala skarvar element 

 

3. 

Vilka lösningar har ni stött på för vertikala skarvar? (måsvinge, enstegs-, 

tvåstegstätning etc.) 

 

3.1 Vilka fördelar/nackdelar ser ni med dessa? 

   

  

Prefabelement 

 

4. Skyddas elementen mot nederbörd under lagring, transport och montage? 

 

4.1 Om ja, hur? 

   

  

Anslutning fönster och balkongdörrar 

 

5 

Skyddas fönster- och dörröppningar i elementen mot nederbörd under 

produktionsskedet? 
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5.1 Om ja, hur görs detta? (membran etc.) 

 

6. Vilka lösningar har du stött på för anslutning mot balkong? 

 

6.1 Vilka fördelar/nackdelar ser du med dessa? 

   

  

Utförande 

 

7. Vem fogar? (prefabmontörer, fogentreprenör, byggare etc.) 

 

7.1 Om olika, vem fogar var? 

 

8. Vilka problem har ni upplevt vid fogning? 

 

8.1 

Om ja, när uppstår dessa problem? (förhållanden, produkter, metodval, 

skede) 

   

  

Anvisningar från projektering 

 

9. 

I vilken omfattning upplever du att KP anger hur anslutningar och fogar 

ska utföras? 

  

1-5. 1: Anvisningar saknas helt. 5. Tydliga anvisningar finns alltid. 

   

 

10. Hur hanteras anslutningar/fogning om detaljer saknas från KP? 

  

Tex.  Kontaktar prefab-leverantör 

  

Tar hjälp av Skanska teknik 

  

Utför enligt standardbyggdel 

  

Använder anvisningar i andra handlingar (K/A etc.) 

  

Annat ………………………………. 

Intervjufrågor Byggfysik 

Syfte 

 
Kunskap om fuktsäkring av projekt 

  

 
Hantering & konsekvenser av byggfukt 

 

Frågor   

 

Krav på anslutningar 

 
1. Hur vägs olika krav mot varandra? (t.ex. fukt/brand) 

 2. Vilka kontroller görs i projekt med avseende på fukt/brand? 

 2.1 Görs några kontroller i senare skede (brukfas)? 

 
  Fukt 

 3. Hur säkerställs att uttorkning av byggfukten är tillräcklig? 

 
4. Om inte, hur märks detta? 

 

5. 

Vilka risker finns med kraftigt uppfuktad mineralull (öppet 

exponerad)? 

 5.1 Ser du någon risk med uppfuktad mineralull i plastade drev? 
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Intervjufrågor Projektering 

Syfte 

 

Belysning av produktionsrelaterade problem med prefabricerade 

sandwichelement 

  

 

Samla in produktionserfarenheter av olika detaljlösningar (fördelar, 

nackdelar, konsekvenser) 

 

Frågor 

  

Projektering av detaljlösningar 

 

 1. Vem projekterar detaljlösningarna (K, KP, Teknik etc.)? 

 1.1 Dimensioneras anslutningsdetaljer för varje specifikt projekt? 

 1.2 Hur dimensioneras skarvar/anslutningar med avseende på 

brandsäkerhet, lufttäthet, fuktsäkerhet, bärighet? (tjocklek 

mineralull, pir, andra avskiljande konstruktioner etc.) 

 2. Anger ni hur fogar mellan element ska utföras i era handlingar? 

 2.1 Om ja, hur dimensioneras fogbredden? 

  Horisontella skarvar element, yttervägg/bjälklag, 

yttervägg/sockel 

 3. Vilka lösningar har ni stött på för horisontella skarvar? (plastat 

drev, tröskel, öppen, TDV-rör etc.) 

 4. Vilka fördelar/nackdelar ser ni med dessa? 

  Vertikala skarvar element 

 5. Vilka lösningar har ni stött på för vertikala skarvar? (måsvinge, 

enstegs-, tvåstegstätning etc.) 

 5.1 Vilka fördelar/nackdelar ser ni med dessa? 

   

  Anslutning fönster och balkongdörrar 

 6. Vilka lösningar har du stött på för anslutning mot balkong? 

 6.1 Vilka fördelar/nackdelar ser du med dessa? 
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Intervjufrågor Leverantör 

   

Syfte  Kunskap om tillverkning och hantering av element 

   

   

   Tillverkning av element 

 1. Vilka begränsningar av geometrin finns vid tillverkning av element? 

 2. Vilka toleranser gäller? (projektspecifikt, bygga med prefab etc.) 

 2.1 Skulle ni kunna tillverka med snävare toleranser? 

 2.2 Om ja, vilka konsekvenser tror du följer av detta? (pris, tidsåtgång etc.) 

    

Skydd vid lagring och transport 

 3. Skyddas elementen mot nederbörd under lagring och transport? (emballage) 

 3.1 Om ja, hur? 

 4. Skyddas fönster- och dörröppningar i elementen mot nederbörd under lagring 

och transport? 

 4.1 Om ja, hur görs detta? (membran etc.) 

 4.2 Skulle någon form av täckning (tex membran) kunna monteras i fabrik? 

 4.3 Om ja, vilka konsekvenser tror du följer av detta? (pris, tid) 
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Bilaga 2. Intervjuguide för kompletterande intervjuer 

Denna intervju genomförs som en del av ett examensarbete för Civilingenjörsprogrammet inom 

Väg- och vattenbyggnad vid Luleå tekniska universitet. Examensarbetet behandlar utformning av 

detaljlösningar för prefabricerade sandwichelement i betong. 

Bakgrunden är ett antal flerbostadshusprojekt som haft problem med vatteninträngning under 

produktionstiden, i t.ex. öppna skarvar och vid bjälklagsanslutningar. Andra problematiska 

detaljer är balkongdörrar där vatten kan tränga in till följd av låg nivåskillnad och anslutning mot 

sockeln där vatten i väggen inte dräneras ut. Detaljer från olika projekt har studerats och förslag 

på nya detaljer tagits fram. Detaljer som omfattas är: 

- Vertikala skarvar mellan element 

- Anslutning mellan yttervägg och mellanbjälklag 

- Anslutning mellan yttervägg och sockel 

- Balkongdörrsanslutning 

Syftet med denna intervju är att testa lösningsförslagen mot ett antal experter inom området så 

att lösningarna kan utvärderas. 

Information 

- Intervjuresultatet dokumenteras skriftligt. Resultatet publiceras i form av en sammanfattning 

i rapporten. En lista över intervjupersoner och deras kompetenser kommer att presenteras, 

om Du vill vara anonym, säg till. Rapporten kommer att godkännas av handledare och chef 

på Skanska före publicering. 

- Detta är ett test av konstruktionsdetaljer för att utvärdera funktion, lämplighet och 

genomförbarhet. 

Frågor 

1. Tror du att konstruktionsdetaljen fungerar tillfredställande?  

2. Ser du några svårigheter eller hinder för utförande/användning?  

Motivera dina svar & kom gärna med förbättringsförslag! Exempel på aspekter att beakta; 

- Brand 

- Ljud 

- Lufttäthet 

- Energiprestanda 

- Fuktsäkerhet 

- Bärförmåga & beständighet 

- Anpassning till toleranser 

- Arbetsmiljö & byggbarhet 

- Tillgänglighet för brukare 

- Inköp & kostnad 

- Tillverkning 
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Bilaga 3. Resultat från kompletterande intervjuer i relation till kravspecifikation 

A. Tandad ytterskiva 

Område Krav enligt kravspecifikation Resultat förslag 

Fuktsäkerhet Skydda material mot nederbörd 

Hindra vatteninträngning utifrån 

Dränera ev. vatten som kommit in 

Ge möjlighet för material att torka 

Majoriteten tror att någon form av svällband eller klämlist krävs för att hålla tätt mot slagregn. Vatten som 

träffar baksidan och rinner nedåt och åt sidan kan nå isolering. 

Den vinklade luftspaltens funktion måste säkerställas. 

Energiprestanda Undvika köldbryggor 

Fungera med välisolerade byggnader 

Lokal förtjockning av ytterskiva kan utgöra en köldbrygga, utvärderas i bilaga4.  

Lufttäthet Möjliggöra tillräcklig undergjutning Ingen påverkan på undergjutning eller insidans gjutfog. 

Bärförmåga, 

beständighet och 

byggbarhet 

Ej påverka kraftöverföring 

Funktion med hänsyn till toleranser och 

deformationer 

Praktisk genomförbarhet i byggskede 

Tillverkningsbarhet 

Beständighet med hänsyn till 

byggnadens livslängd 

Risk att skada en ev. förmonterad tätning om elementen glider mot varandra, förhindras om svällband 

placeras enligt avsnitt 5.6.1. Det finns risk för att tanden slås sönder under transport eller montage.  

 

 

Lätt att tillverka med list i gjutform. 

Brandsäkerhet Möjliggöra brandavskiljande 

konstruktion 

Dreva en bit in på innerskivan för att undvika att svetsloppor når cellplasten. 

Ekonomi Enkel transport, lyft och montage 

Undvik ökad materialkostnad 

Undvik ökad tillverkningskostnad 

Tandning styr montageordning av element. Svårare att passa in så att elementen hamnar rätt. 

Extra kostnad för ev. list eller svällband. 

Något ökad kostnad för extra formmaterial och extra tidsåtgång vid formning. Kan motiveras av minskade 

garantikostnader etc. Fördyring i projektering på grund av minskad upprepningseffekt.  

Arbetsmiljö Minimera arbetsmiljörisker i byggskedet 

Arbetsmoment genomförs under säkra 

förhållanden 

Undvik hälsofarliga material 

Om svällband eller list ska monteras bör detta göras i tidigt skede, helst på fabrik. Finns risk för fall vid 

montage på trailer eller när elementet monterats. 

Övrigt Estetik Arkitekten kan ha synpunkter på var i fasaden fogen hamnar.  



2 
 

B. Gummilist i vinkel 

Område Krav enligt kravspecifikation Resultat förslag 

Fuktsäkerhet Skydda material mot nederbörd 

Hindra vatteninträngning utifrån 

Dränera ev. vatten som kommit in 

Ge möjlighet för material att torka 

 

Bra princip för att hindra vatteninträngning. Dränering av vatten från ytterskivans insida måste 

säkras. 

Energiprestanda Undvika köldbryggor 

Fungera med välisolerade byggnader 

Ingen påverkan. 

Lufttäthet Möjliggöra tillräcklig undergjutning Ingen påverkan. 

Bärförmåga, 

beständighet och 

byggbarhet 

Ej påverka kraftöverföring 

Funktion med hänsyn till toleranser 

och deformationer 

Praktisk genomförbarhet i 

byggskede 

Tillverkningsbarhet 

Beständighet med hänsyn till 

byggnadens livslängd 

Svårt att få dit listen vid tillverkning med hänsyn till toleranser. Både riktning och vinkel måste vara 

rätt. 

Medger toleranser vid montage.  

Lätt att montera, kräver inget extra arbete av montörer, slipper moment med att trä i list. 

 

Svårt att gjuta in lister som sticker ut ur elementet längs den sidan, eftersom det är utanför formen. 

Fungerar inte tillverkningsmässigt såsom elementen gjuts idag. Risk för att den smutsas ned med 

betong. 

Brandsäkerhet Möjliggöra brandavskiljande 

konstruktion 

Ingen påverkan. 

Ekonomi Enkel transport, lyft och montage 

Undvik ökad materialkostnad 

Undvik ökad tillverkningskostnad 

Risk för att skada list under transport och montage. 

Extra kostnad för list. 

Dyrt att försöka få till ingjutning, t.ex. med tvådelad form. 

Arbetsmiljö Minimera arbetsmiljörisker i 

byggskedet 

Arbetsmoment genomförs under 

säkra förhållanden 

Undvik hälsofarliga material 

 

 

Det mesta arbetet utförs på fabrik. 

Övrigt Estetik Ingen påverkan på fasadens utseende. 
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C. Ingjutningslist i dragspelsform 

Område Krav enligt kravspecifikation Resultat förslag 

Fuktsäkerhet Skydda material mot nederbörd 

Hindra vatteninträngning utifrån 

Dränera ev. vatten som kommit in 

Ge möjlighet för material att torka 

 

Lösningens funktion bör vara bra. Dränering av vatten från ytterskivans insida måste säkras. 

Energiprestanda Undvika köldbryggor 

Fungera med välisolerade byggnader 

Ingen påverkan. 

Lufttäthet Möjliggöra tillräcklig undergjutning Ingen påverkan på undergjutning eller inre foggjutning. 

Bärförmåga, 

beständighet och 

byggbarhet 

Ej påverka kraftöverföring 

Funktion med hänsyn till toleranser 

och deformationer 

Praktisk genomförbarhet i 

byggskede 

Tillverkningsbarhet 

Beständighet med hänsyn till 

byggnadens livslängd 

 

Svårt att montera med hänsyn till toleranser. Elementet måste passas in rakt uppifrån. Risk att 

skada list. Listen kan bara flexa i en riktning vilket kan hindra det från att bli tätt om det trycks 

ihop på ett ställe. 

Förmonterad list underlättar montaget. 

 

Svårt att gjuta in listen (samma problem som föregående). Lättare i sådana fall att skjuta eller spika 

fast den på fabrik. 

Brandsäkerhet Möjliggöra brandavskiljande 

konstruktion 

Ingen påverkan. 

Ekonomi Enkel transport, lyft och montage 

Undvik ökad materialkostnad 

Undvik ökad tillverkningskostnad 

Risk för att skada list under transport och montage. 

Extra komponent (dragspelslisten) som måste tillverkas/köpas in.  

Gjuta in eller skjuta fast list samt ursparning i element. 

Arbetsmiljö Minimera arbetsmiljörisker i 

byggskedet 

Arbetsmoment genomförs under 

säkra förhållanden 

Undvik hälsofarliga material 

Komplicerat montage (trä i uppifrån) kan medföra ökad klämriks vid montage. 

Övrigt Estetik Ingen påverkan på fasadens utseende. 
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C2. Fastskjutet fogband 

Område Krav enligt kravspecifikation Resultat förslag 

Fuktsäkerhet Skydda material mot nederbörd 

Hindra vatteninträngning utifrån 

Dränera ev. vatten som kommit in 

Ge möjlighet för material att torka 

Enkel lösning för tätning. Kräver en produkt av rätt storlek och flexibilitet för att hålla tätt. Listen 

måste fästas så att den håller tätt mot betongens yta. Placering av list får inte hindra dränering med 

TDV-rör. Istället för bottningslist och fog skulle svällband kunna användas utanpå denna list. 

Energiprestanda Undvika köldbryggor 

Fungera med välisolerade byggnader 

Ingen påverkan. 

Lufttäthet Möjliggöra tillräcklig undergjutning Ingen påverkan på undergjutning eller inre foggjutning. 

Bärförmåga, 

beständighet och 

byggbarhet 

Ej påverka kraftöverföring 

Funktion med hänsyn till toleranser 

och deformationer 

Praktisk genomförbarhet i byggskede 

Tillverkningsbarhet 

Beständighet med hänsyn till 

byggnadens livslängd 

 

Kräver montage med sådan noggrannhet att listen inte trycks ihop för mycket. 

 

 

 

 

Om bottningslisten ska ersättas måste beständigheten uppfylla samma beständighetskrav som 

mjukfogen. 

Brandsäkerhet Möjliggöra brandavskiljande 

konstruktion 

Ingen påverkan. 

Ekonomi Enkel transport, lyft och montage 

Undvik ökad materialkostnad 

Undvik ökad tillverkningskostnad 

Risk för att skada listen vid montage. 

Extra kostnad för P-list. Material som är temperaturoberoende och inte skadas vid montage men 

tillräckligt flexibel för att hålla tätt. 

Påverkar inte gjutningen av element. Endast tid för att limma/skjuta fast listen. Ingen påverkan på 

projekteringsskedet. 

Arbetsmiljö Minimera arbetsmiljörisker i 

byggskedet 

Arbetsmoment genomförs under 

säkra förhållanden 

Undvik hälsofarliga material 

Listen kan monteras antingen på fabrik eller före lyft i samband med att drevning monteras. Finns risk 

för fall om detta görs på hög höjd. 
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D. Inflyttning av installationsränna 

Område Krav enligt kravspecifikation Resultat förslag 

Fuktsäkerhet Skydda material mot nederbörd 

Hindra vatteninträngning utifrån 

Dränera ev. vatten som kommit in 

Ge möjlighet för material att torka 

Förhindrar att vatten från bjälklag rinner in i väggen. Kräver att vattnet tas om hand med t.ex. 

våtdammsugare eller ledas bort via ett dräneringshål. Fördel att samla vattnet på ett ställe. 

Energiprestanda Undvika köldbryggor 

Fungera med välisolerade byggnader 

Ingen påverkan 

Lufttäthet Möjliggöra tillräcklig undergjutning Större risk för luftläckage då det är svårare att få till en bra undergjutning jämfört med om 

installationsrännan är placerad längst ut mot vägg.  

Bärförmåga, 

beständighet och 

byggbarhet 

Ej påverka kraftöverföring 

Funktion med hänsyn till toleranser och 

deformationer 

Praktisk genomförbarhet i byggskede 

Tillverkningsbarhet 

Beständighet med hänsyn till byggnadens 

livslängd 

Klacken måste vara tillräckligt bred för att placera den bärande innerskivan på, ca 100 mm.  

 

 

Lite svårare att få till undergjutningen vid montage, installationsrännan får inte fyllas med bruk.  

Lite extra formbyggnad. 

Brandsäkerhet Möjliggöra brandavskiljande konstruktion Mineralull hindrar brandspridning i yttervägg, inflyttning av ränna ingen påverkan. 

Ekonomi Enkel transport, lyft och montage 

Undvik ökad materialkostnad 

Undvik ökad tillverkningskostnad 

Ingen påverkan 

Ingen påverkan 

Kräver lite extra formarbete vid tillverkning, ingen större extrakostnad. 

Arbetsmiljö Minimera arbetsmiljörisker i byggskedet 

Arbetsmoment genomförs under säkra 

förhållanden 

Undvik hälsofarliga material 

Ingen påverkan 

Ingen påverkan 

 

Ingen påverkan 

Övrigt Begränsad användning 

Estetik 

Denna variant är endast möjlig för massivbjälklag.  

Risk för att skarven syns efter pågjutning. 

Kan vara önskvärt att få in skarven under väggen för att kunna dra upp elrör till eldosa. 
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D. Uppstickande innerskiva samt täckning av element 

Område Krav enligt kravspecifikation Resultat förslag 

Fuktsäkerhet Skydda material mot nederbörd 

Hindra vatteninträngning utifrån 

Dränera ev. vatten som kommit in 

Ge möjlighet för material att torka 

Täckning skyddar isoleringen under lagring, transport och montage. Täckning från fabrik efterfrågas. 

Täckning över skarven där innerskivorna gjuts ihop skulle förhindra försämrad hållfastget på grund av 

att vatten löser upp bruket. Täckning skyddar mot nederbörd uppifrån, uppstickande innerskiva hindrar 

vatten från bjälklag att rinna in i väggen. Svårighet att ta hand om eventuellt vatten mellan skiva och 

bjälklag.Täckning kan fungera avledande vid respektive våning, men det finns också en risk att vatten 

blir stående på täckningen eller att täckningen går sönder.Täckning kan eventuellt hindra fukt i 

elementet att torka ut.  

Energiprestanda Undvika köldbryggor 

Fungera med välisolerade byggnader 

Genombrytande lager av membran kan utgöra en köldbrygga. Om en lokal förtjockning krävs utgör 

detta en köldbrygga. 

Lufttäthet Möjliggöra tillräcklig undergjutning Ingen påverkan 

Bärförmåga, 

beständighet och 

byggbarhet 

Ej påverka kraftöverföring 

Funktion med hänsyn till toleranser 

och deformationer 

Praktisk genomförbarhet i byggskede 

Tillverkningsbarhet 

Beständighet med hänsyn till 

byggnadens livslängd 

Den uppstickande delen måste vara ca 50 mm för att inte bli för skör. Detta kräver en viss tjocklek på 

innerskivan för att ge tillräcklig upplagslängd. 

Täckning kan skadas under montage. 

Underlättar vid montage av HD/F eftersom ”form” för motgjutning finns. Risk för att skada 

uppstickande del vid montage. 

Brandsäkerhet Möjliggöra brandavskiljande 

konstruktion 

Ingen påverkan 

Ekonomi Enkel transport, lyft och montage 

Undvik ökad materialkostnad 

Undvik ökad tillverkningskostnad 

Risk för att skada uppstickande del vid montage. 

Täckning av element kan bli väldigt dyrt om t.ex. flashband eller butylfiber används. 

Lite extra formbyggnad. 

Arbetsmiljö Minimera arbetsmiljörisker i 

byggskedet 

Arbetsmoment genomförs under 

säkra förhållanden 

Undvik hälsofarliga material 

Ingen påverkan 

 

Täckning sker på fabrik. 
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Övrigt Begränsad användning Denna variant är endast möjlig för konstruktioner med tjockare innerskiva på grund av minsta 

upplagslängd. 

F. Nedflyttning av skarv samt täckning av element 

Område Krav enligt kravspecifikation Resultat förslag 

Fuktsäkerhet Skydda material mot nederbörd 

Hindra vatteninträngning utifrån 

Dränera ev. vatten som kommit in 

Ge möjlighet för material att torka 

Täckning skyddar isoleringen under lagring, transport och montage. Täckning från fabrik 

efterfrågas. Täckning skyddar mot nederbörd uppifrån. Täckning över skarven där innerskivorna 

gjuts ihop skulle förhindra försämrad hållfastget på grund av att vatten löser upp bruket.  

Täckning kan fungera avledande vid respektive våning och underlätta lokalisering av eventuellt 

läckage, men det finns också en risk att vatten blir stående på täckningen eller att täckningen går 

sönder. Om lutningen samt skarvningen mellan element kan säkerställas är de flesta 

respondenterna positiva till lösningens fuktmässiga funktion. 

Täckning kan eventuellt hindra fukt i elementet att torka ut. 

Den avledande funktionen kan försvinna redan när raskopplingen gjuts fast. 

Energiprestanda Undvika köldbryggor 

Fungera med välisolerade byggnader 

Genombrytande lager av membran kan utgöra en köldbrygga. 

Lufttäthet Möjliggöra tillräcklig undergjutning Bra möjlighet för undergjutning. 

Bärförmåga, 

beständighet och 

byggbarhet 

Ej påverka kraftöverföring 

Funktion med hänsyn till toleranser 

och deformationer 

Praktisk genomförbarhet i 

byggskede 

Tillverkningsbarhet 

Beständighet med hänsyn till 

byggnadens livslängd 

Bärningen över fönster och dörrar måste kontrolleras i och med att skarven flyttas ned ca 300 mm. 

 

 

Svårighet att gjuta för andra bjälklag än massiva, eftersom de kräver en uppstickande del (t.ex. 

mineralull eller betong) att gjuta mot. Täckning kan skadas under montage. 

Vid tillverkning kan det bli problem vid resning av element på grund av kortare innerskiva. 

Brandsäkerhet Möjliggöra brandavskiljande 

konstruktion 

Eventuellt bör mineralullen placeras i underkant på det övre elementet för att hamna i nivå med 

bjälklaget. 

Ekonomi Enkel transport, lyft och montage 

Undvik ökad materialkostnad 

Svår att hantera och transportera i och med kortare innerskiva. Elementet ska alltid stå på den 

bärande innerskivan eftersom ytterskivan ej dimensioneras för belastning. Extra kostnad för 
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Undvik ökad tillverkningskostnad specialstöd för lagring och transport. 

Arbetsmiljö Minimera arbetsmiljörisker i 

byggskedet 

Arbetsmoment genomförs under 

säkra förhållanden 

Undvik hälsofarliga material 

 

Övrigt Begränsad användning 

Estetik 

Endast lämplig för massiva bjälklag då form för motgjutning saknas. 

Arkitekten kan ha synpunkter på fogens placering i fasaden. 
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G. Ingjuten papp/membran  

Område Krav enligt kravspecifikation Resultat förslag 

Fuktsäkerhet Skydda material mot nederbörd 

Hindra vatteninträngning utifrån 

Dränera ev. vatten som kommit in 

Ge möjlighet för material att torka 

Kan vara lämplig för anslutning mot terrasser, p-däck och källare där det är ytterst viktigt att vatten inte 

leds vidare ned i konstruktionen. Skarvningen måste lösas på ett bra sätt och hålla tätt. Skarvning 

genom utsläppt duk på ena sidan styr montageordningen. För anslutning mot mark anser flera 

respondenter att fogar med TDV-rör är en tillräckligt bra lösning. 

Energiprestanda Undvika köldbryggor 

Fungera med välisolerade byggnader 

Genombrytande lager av membran kan utgöra en köldbrygga. 

Lufttäthet Möjliggöra tillräcklig undergjutning Ingen påverkan. 

Bärförmåga, 

beständighet och 

byggbarhet 

Ej påverka kraftöverföring 

Funktion med hänsyn till toleranser 

och deformationer 

Praktisk genomförbarhet i byggskede 

Tillverkningsbarhet 

Beständighet med hänsyn till 

byggnadens livslängd 

Risk för att den överhängda ytterskivan går sönder vid hantering. 

 

 

Material som är lättare att hantera än papp, t.ex. gummiduk kan fungera. Materialet måste gå att 

använda oberoende av temperatur, nederbörd mm. 

Det är lätt att dukar som gjuts in blir smutsiga av betong eller går sönder av all hantering, men det går 

att tillverka. 

Brandsäkerhet Möjliggöra brandavskiljande 

konstruktion 

Mineralull kan användas i nederkant element om detta krävs för att säkerställa tillräckligt brandskydd. 

Ekonomi Enkel transport, lyft och montage 

Undvik ökad materialkostnad 

Undvik ökad tillverkningskostnad 

Kostnad för extra arbete vid tillverkning och montage, men det gäller bara en våning. Svårt att 

transportera element där innerskivan är kortare, överhängning kanske inte lämplig. 

Dyr lösning för anslutning mot mark. 

Arbetsmiljö Minimera arbetsmiljörisker i 

byggskedet 

Arbetsmoment genomförs under 

säkra förhållanden 

Undvik hälsofarliga material 

 

Övrigt Användning 

Estetik 

Tydlig gränsdragning för vilken aktör som ska göra vad, t.ex. vika ned pappen krävs. 

Estetisk fråga om pappen kan lämnas synlig utåt längs sockeln. Eventuellt kan den täckas med en plåt 

eller markskiva utanpå av estetiska skäl. 
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H. Täckning av sockelelement 

Område Krav enligt kravspecifikation Resultat förslag 

Fuktsäkerhet Skydda material mot nederbörd 

Hindra vatteninträngning utifrån 

Dränera ev. vatten som kommit in 

Ge möjlighet för material att torka 

Risk för att punktera tätskikt. Risk för att uttorkning förhindras av tätskiktet. Tveksamt om 

tätheten inåt är tillräcklig med undergjutning om inte vattentätt bruk används. Uppvik av 

membranet kan gå att genomföra. Avledning av vatten som rinner i väggen. Lutning kan 

säkerställas med takboardsmaterial i lutning under täckskiktet.  

Energiprestanda Undvika köldbryggor 

Fungera med välisolerade byggnader 

Genombrytande lager av membran kan utgöra en köldbrygga. 

Lufttäthet Möjliggöra tillräcklig undergjutning Uppvik kan vara hinder vid pallning och undergjutning. Tätheten beror av noggrannheten i 

utförandet. 

Bärförmåga, 

beständighet och 

byggbarhet 

Ej påverka kraftöverföring 

Funktion med hänsyn till toleranser 

och deformationer 

Praktisk genomförbarhet i 

byggskede 

Tillverkningsbarhet 

Beständighet med hänsyn till 

byggnadens livslängd 

Risk för att skada överhängd ytterskiva.  

 

 

Kan vara svårt att fästa täckning vid blött eller kallt väder. 

Brandsäkerhet Möjliggöra brandavskiljande 

konstruktion 

Mineralull kan användas i nederkant element om detta krävs för att säkerställa tillräckligt 

brandskydd. 

Ekonomi Enkel transport, lyft och montage 

Undvik ökad materialkostnad 

Undvik ökad tillverkningskostnad 

Relativt enkel lösning för vattenavledning. Extra moment för montörerna om de ska montera 

täckningen. 

Materialkostnaden kan bli hög. Det gäller att hitta ett bra material som fäster i alla väder. 

Arbetsmiljö Minimera arbetsmiljörisker i 

byggskedet 

Arbetsmoment genomförs under 

säkra förhållanden 

Undvik hälsofarliga material 

Utförandet bör ske av montörer eftersom annan yrkesgrupp ej bör arbeta på plats i samband med 

montage. Alternativt bör täckningen vara gjord innan montage av element startar. 
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I. Plåt i undergjutning 

Område Krav enligt kravspecifikation Resultat förslag 

Fuktsäkerhet Skydda material mot nederbörd 

Hindra vatteninträngning utifrån 

Dränera ev. vatten som kommit in 

Ge möjlighet för material att torka 

Tveksamt om tätheten inåt är tillräcklig med undergjutning om inte vattentätt bruk används. 

Avledning av vatten som rinner i väggen. 

Energiprestanda Undvika köldbryggor 

Fungera med välisolerade byggnader 

Genombrytande lager av plåt utgör en köldbrygga. 

Lufttäthet Möjliggöra tillräcklig undergjutning Tätheten beror av noggrannheten i utförandet. 

Bärförmåga, 

beständighet och 

byggbarhet 

Ej påverka kraftöverföring 

Funktion med hänsyn till toleranser 

och deformationer 

Praktisk genomförbarhet i 

byggskede 

Tillverkningsbarhet 

Beständighet med hänsyn till 

byggnadens livslängd 

Risk för att skada överhängd ytterskiva. Om plåten är fäst i betongen finns risk att den skadas. 

 

 

Svårt att montera plåten och svårt att få tätt. Lättare ur vädersynpunkt än föregående lösning. 

Brandsäkerhet Möjliggöra brandavskiljande 

konstruktion 

Mineralull kan användas i nederkant element om detta krävs för att säkerställa tillräckligt 

brandskydd. 

Ekonomi Enkel transport, lyft och montage 

Undvik ökad materialkostnad 

Undvik ökad tillverkningskostnad 

 

 

Materialkostnaden kan bli hög, speciellt med rostfri plåt.  

Arbetsmiljö Minimera arbetsmiljörisker i 

byggskedet 

Arbetsmoment genomförs under 

säkra förhållanden 

Undvik hälsofarliga material 

Om montage av plåten ska utföras av plåtslagare är detta en arbetsmiljörisk eftersom annan 

yrkesgrupp ej bör arbeta på plats i samband med montage.  
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J. Dräneringskanal i solfjäder 

Område Krav enligt kravspecifikation Resultat förslag 

Fuktsäkerhet Skydda material mot nederbörd 

Hindra vatteninträngning utifrån 

Dränera ev. vatten som kommit in 

Ge möjlighet för material att torka 

 

Vatten som trycks upp längs balkongen bör stoppas av kanalen och ta lättaste vägen om den är 

tillräckligt bredd och djup. Förutsatt att det hålls öppet kan funktionen vara bra. 

Energiprestanda Undvika köldbryggor 

Fungera med välisolerade byggnader 

Intermittent L-stål ger mindre köldbrygga än hellångt. Av energiskäl vill vi placera tröskeln ovan 

isoleringen. 

Lufttäthet Möjliggöra tillräcklig undergjutning Inte aktuellt. 

Bärförmåga, 

beständighet och 

byggbarhet 

Ej påverka kraftöverföring 

Funktion med hänsyn till toleranser 

och deformationer 

Praktisk genomförbarhet i byggskede 

Tillverkningsbarhet 

Beständighet med hänsyn till 

byggnadens livslängd 

 

Kanalen måste vara jämn och ha rätt lutning för att undvika att vatten blir stående. 

 

 

 

Kan vara svårt att få till kanal och solfjäder samtidigt. Spår kan eventuellt sågas ut i efterhand. 

Risk för smuts i kanalen under bygg- och bruksskede. Kräver instruktioner till förvaltare och brukare. 

Brandsäkerhet Möjliggöra brandavskiljande 

konstruktion 

Ingen påverkan. 

Tillgänglighet Låg nivå och avfasad tröskel Låg nivåskillnad med solfjäder. Solfjädern ger dock nivåskillnad i andra ledden vilket gör balkongen 

svårmöblerad. 

Ekonomi Enkel transport, lyft och montage 

Undvik ökad materialkostnad 

Undvik ökad tillverkningskostnad 

 

 

Kanalen sparas ur med hjälp av en list, liten extra kostnad. 

Arbetsmiljö Minimera arbetsmiljörisker i 

byggskedet 

Arbetsmoment genomförs under 

säkra förhållanden 

Undvik hälsofarliga material 

Utförs på fabrik. 

Övrigt  Estetik Arkitekten kan ha synpunkter på spåret i balkongen. 
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6.1.1 K. Nedsänkt tröskel med dräneringskanal 

Område Krav enligt kravspecifikation Resultat förslag 

Fuktsäkerhet Skydda material mot nederbörd 

Hindra vatteninträngning utifrån 

Dränera ev. vatten som kommit in 

Ge möjlighet för material att torka 

Dräneringskanalen borde fungera fukttekniskt. Lokal sänkning vid dörr kan vara en bra idé. Risk för 

vattenansamling där tröskeln är nedsänkt om vattenläckage skulle ske.  

Energiprestanda Undvika köldbryggor 

Fungera med välisolerade byggnader 

Intermittent L-stål ger mindre köldbrygga än hellångt. Av energiskäl vill vi placera tröskeln ovan 

isoleringen. 

Lufttäthet Möjliggöra tillräcklig undergjutning Inte aktuellt. 

Bärförmåga, 

beständighet och 

byggbarhet 

Ej påverka kraftöverföring 

Funktion med hänsyn till toleranser 

och deformationer 

Praktisk genomförbarhet i byggskede 

Tillverkningsbarhet 

Beständighet med hänsyn till 

byggnadens livslängd 

 

Svårt att lägga an plåten mot betongen eftersom den inte är helt slät i verkligheten. 

 

Tyngden hamnar på tröskelns bakre del så någon form av förstärkning/stål krävs för att tröskeln inte 

ska svikta. Svårighet att få till mjukfog i horisontalled om rännan är placerad in under väggen. Kan 

finnas risk för svikt i parkett. 

 

Risk för att kanalen sätts igen under bygg- och brukstid. Instruktioner till förvaltare och brukare krävs. 

Brandsäkerhet Möjliggöra brandavskiljande 

konstruktion 

Inte aktuellt. 

Tillgänglighet Låg nivå och avfasad tröskel Tillgänglighet i sidled är bättre än med solfjäder. 

Ekonomi Enkel transport, lyft och montage 

Undvik ökad materialkostnad 

Undvik ökad tillverkningskostnad 

Svårare att montera element när de inte monteras i linje.  

 

Lite merkostnad för formning, slipper dock solfjäder som görs för hand. 

Arbetsmiljö Minimera arbetsmiljörisker i 

byggskedet 

Arbetsmoment genomförs under 

säkra förhållanden 

Undvik hälsofarliga material 

Utförs på fabrik. 

Övrigt  Estetik Snyggare lösning eftersom man slipper solfjädern.  
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Bilaga 4. Beräkning av köldbryggor med hjälp av HEAT2 

För att ta fram storleken på värmeflödet i de olika fallen används programmet HEAT2 där 

tvådimensionellt värmeflöde simuleras. Följande tillvägagångssätt används vid modelleringen:  

- Ränder (boundaries) som angränsar mot inneluft ges randvillkor i form av temperatur 1 

C och övergångsmotstånd 0,13 m2K/W.  

- Ränder som angränsar mot uteluft ges temperatur 0 C och övergångsmotstånd 0,04 

m2K/W. 

- Betong med 1 % armering antas,  -värde 2,3 W/mK. 

- För att värmeflödet ska jämnas ut före snittytan omfattar modellen ca 1 m av 

konstruktionen åt vartdera hållet från köldbryggan.  

- Först simuleras ett referensfall och därefter fall med köldbrygga. Enligt 

subtraktionsmetoden utgör differensen mellan dessa köldbryggors storlek. 

1. Vertikal skarv, tandad ytterskiva 

1.1 Köldbryggans absoluta värde 

För den tandade ytterskivan gjordes följande simuleringar: 

- Referensfall 70 btg + cellplastisolering + 150 btg,  -värde 0,0038 W/mK för 

isolertjocklek 150 till 240 mm med steg om 10 mm, 

- Vanlig skarv 70 btg + cellplastisolering + 150 btg,  -värde 0,0038 W/mK för 

isolertjocklek 150 till 240 mm med steg om 10 mm, 

- Tandad ytterskiva med tand 45 mm och förtjockningslängd 250 respektive 200 mm för 

isolertjocklek 150 till 240 mm med steg om 10 mm. 

De olika fallen illustreras i Figur 1. Resultaten visas i Figur 2. 

Referensfall 

 
 

Vanlig vertikal skarv 

 
 

Tandad ytterskiva 

 
 
Figur 1. Illustration av de olika fall som simulerades för den tandade vertikala skarven. 
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Figur 2. Storlek på linjeköldbrygga, Ψ, [W/mK] för vägg med tandad ytterskiva, isolerad med vanlig EPS. 

I kvarteret Eksluttningen används en vägg med ytterskiva i 70 mm betong, 250 mm grafitisolering 

och 150 mm betong i innerskivan. Därför simulerades tandningen även för denna vägg. 

- Referensfall 70 btg + grafitcellplast + 150 btg,  -värde 0,0031 W/mK för isolertjocklek 

150 till 250 mm, med steg om 10 mm. 

- Tandad ytterskiva med tand 45 mm och förtjockningslängd 200 mm. 

- Tandad ytterskiva med tand 50 mm och förtjockningslängd 250 mm. 

För att bedöma storleksordningen på köldbryggans värde sätts detta i relation till U-värdet för 

ytterväggen. U-värdet fås genom simulering av referensfallet. Korrigerat U-värde för 

förbindelsearmering beräknas enligt ekvation 1, se Tabell 1. 

 
Tabell 1. Beräkning av korrigerat U-värde för kv. Eksluttningen. 

Förbindelse-
armering 

Antal 

   

Diameter 
[mm] 

   

[W/mK] 

    

[W/m2K]  
  
    

 

 

 
   

[m2] 

   
[mm] 

Typ 1 4 4 17 0,003 0,937 0,00001 250 

Typ 2 2 5 17 0,002 0,937 0,00002 250 

    totalt 0,005    

Isolertjocklek 250 mm 200 mm 

U-värde referensfall 70 btg + grafitisol + 150 
btg 

0,1201 0,1489 

Korrigerat U-värde 0,1251 0,1539 

 

Resultatet för beräkning av linjeköldbryggan,  , [W/mK] för vägg med tandad ytterskiva, 

isolerad med grafitcellplast, visas i Tabell 2, Tabell 3 och Figur 3. 
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Tabell 2. Beräkning av linjeköldbryggans storlek för en tand om 45 x 200 mm. 

Isolertjocklek 
grafitcellplast 
[mm] 

Simulering 
Referensfall, 
väggens U-värde 
[W/m2K] 

Korrigerat U-
värde  
[W/m2K] 

Simulering 
Tröskel 
 45 x 200 mm 
[W/m2K] 

Köldbrygga 

 , [W/mK] 

Procent av 
korrigerat U-
värde 

250 0,1201 0,1251 0,1203 0,0002 0,160% 

240 0,1249 0,1299 0,1251 0,0002 0,154% 

230 0,1301 0,1351 0,1304 0,0003 0,222% 

220 0,1358 0,1408 0,1361 0,0003 0,213% 

210 0,142 0,147 0,1424 0,0004 0,272% 

200 0,1489 0,1539 0,1492 0,0003 0,195% 

190 0,1564 0,1614 0,1568 0,0004 0,248% 

180 0,1647 0,1697 0,1651 0,0004 0,236% 

170 0,1739 0,1789 0,1744 0,0005 0,279% 

160 0,1843 0,1893 0,1849 0,0006 0,317% 

150 0,1959 0,2009 0,1966 0,0007 0,348% 

 

Tabell 3. Beräkning av linjeköldbrygga för en tand om 50 x 250 mm. 

Isolertjocklek 
grafitcellplast 
[mm] 

Simulering  
Tröskel  50 x 250 
[W/m2K] 

Köldbrygga 

 , [W/mK] 

Procent av 
korrigerat U-värde 

250 0,1235 0,0034 2,72% 

240 0,1286 0,0037 2,85% 

230 0,1342 0,0041 3,03% 

220 0,1402 0,0044 3,12% 

210 0,1469 0,0049 3,33% 

200 0,1542 0,0053 3,44% 

190 0,1623 0,0059 3,66% 

180 0,1713 0,0066 3,89% 

170 0,1813 0,0074 4,14% 

160 0,1927 0,0084 4,44% 

150 0,2055 0,0096 4,78% 

 

 

Figur 3. Storlek på linjeköldbrygga, Ψ, [W/mK] för vägg med tandad ytterskiva, isolerad med grafitcellplast. 
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1.2 Köldbryggan i relation till ytterväggarnas transmissionsförlust 

För att bedöma hur stort värmeflödet genom köldbryggan är i förhållande till värmeflödet genom 

ytterväggarna beräknas kvoten                för både ett ”standardelement” och för hela 

projektet Eksluttningen. Indata för beräkningen visas i Tabell 4. Resultatet visas i  

Tabell 5 och  

Tabell 6. 

Tabell 4. Indata för beräkning av värmeflöde genom ytterväggar, kv. Eksluttningen. Figurer från A-ritning. 

För ett element  Väggarea: 19 m2 
Längd: 6,84 m 
Höjd: 3,15 m 

 
För hela 
projektet 

Väggarea: 1288 m2 
per huskropp, 
totalt 2576 m2. 
Längd vertikala 
skarvar: 734 m 
 

 

 
 

Tabell 5. Köldbryggornas andel av väggens transmissionsförluster, ett element. 

Tjocklek 
tand 

Längd 
förtjockning 

  
[W/mK] 

U-värde vägg, 
korrigerat för 
förbindelsearmering 
[W/m2K] 

      
[W/K] 

    
[W/K] 

   

     
 

Vägg 70 + 250 + 150 

45 mm 200 mm 0,0002 0,1251 2,3749 0,00063 0,027 % 

50 mm 250 mm 0,0034 0,1251 2,3749 0,01071 0,451 % 

Vägg 70 + 200 + 150 

45 mm 200 mm 0,0003 0,1539 2,9216 0,00095 0,0323 % 

50 mm 250 mm 0,0053 0,1539 2,9216 0,01670 0,5714 % 

 

Tabell 6. Köldbryggornas andel av väggens transmissionsförlust, hela kv. Eksluttningen. 

Tjocklek 
tand 

Längd 
förtjockning 

  
[W/mK] 

U-värde vägg, 
korrigerat för 
förbindelsearmering 
[W/m2K] 

      
[W/K] 

    
[W/K] 

   

     
 

Vägg 70 + 250 + 150 

45 mm 200 mm 0,0002 0,1251 322,26 0,147 0,046 % 

50 mm 250 mm 0,0034 0,1251 322,26 2,49 0,774 % 

Vägg 70 + 200 + 150 

45 mm 200 mm 0,0003 0,1539 396,45 0,220 0,055 % 
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50 mm 250 mm 0,0053 0,1539 396,45 3,89 0,98 % 

 

Om förtjockningens längd ökas med 25 % (från 200 till 250 mm) och tjockleken med 11 % (från 

45 till 50 mm) så ökar köldbryggans storlek med 1600 %, från 0,147 W/K till 2,49 W/K. I 

förhållande till transmissionsförlusterna genom vägg är den dock fortfarande väldigt liten. 

1.3 Köldbryggan i relation till byggnadens transmissionsförluster 

Den totala transmissionsförlusten för hela Hus A beräknas med hjälp av indata från 

energiberäkning av kvarteret Eksluttningen. Ytterväggarnas U-värde hämtas dock från 

simuleringen av referensfallet med 250 mm isolering. Detta är en förenklad beräkning och ingen 

hänsyn tas till övriga köldbryggor. De vertikala skarvarnas längd för Hus A är 362,1 m. Denna 

sätts i relation till köldbryggorna i Tabell 7. 

Tabell 7. Köldbryggans andel av byggnadens genomsnittliga U-värde. 

Byggnadsdel U-värde 
[w/m2K] 

Area 
[m2] 

      
[W/K] 

Bottenplatta 0,06 519 31,14 

Terrass 0,095 93 8,84 

Tak 0,083 433 35,94 

Fönster 0,9 316 284,4 

Entré och ytterdörr 1 23 23 

Ytterväggar 0,125 1288 161,13 

  Summa 544,44 

Köldbryggor     
[w/K] 

   

         
 

 

Tandning 45x200 0,07242 0,013 %  

Tandning 50x250 1,23114 0,225 %  

 

1.4 Slutsatser av beräkningar för tandad ytterskiva 

- Köldbryggans absoluta värde och procentandel av väggens transmissionsförlust minskar 

med ökad väggtjocklek.  

- Köldbryggans absoluta värde ökar flerfaldigt när tanden förtjockas och förlängs. 

- Köldbryggan på grund av förtjockning och tandad ytterskiva står för en väldigt liten del 

av den totala transmissionsförlusten i en byggnad  

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

2. Nedflyttning av skarv och täckning av element  

2.1 Köldbryggans absoluta värde 

För att avgöra om ett tätskikt av butylgummi eller av bitumen har någon påverkan på inverkan på 

köldbryggan vid bjälklaget simuleras bjälklagsanslutningen med hjälp av beräkningsfallen i Tabell 

8. Resultatet av simuleringen visas i Tabell 9.  

Tabell 8. Beräkningsfall för simulering av köldbryggor vid täckning av element. 

Referensfall 
 

Vanlig skarv med överhängd 
ytterskiva och avskiljande lager av 

mineralull 

Nedflyttad skarv och täckning av 
element, samt avskiljande lager 

av mineralull 

   
 

Tabell 9. Resultat av simulering av köldbryggor för nedflyttning av skarv och täckning av element. 

 Referensfall Överhängd skarv 
utan tätskikt 

Butylgummi 2 mm Bitumen 2 mm 

Värmeflöde genom 
anslutning mot 
inneluft 
[W/m2K] 

0,252 0,2671 0,2682 0,2681 

Köldbryggans 

storlek   
[W/mK] 

- 0,0151 0,0161 0,0162 

Figur 

 
   

 

2.2 Köldbryggan i relation till ytterväggens transmissionsförlust 

För att bedöma hur stort värmeflödet genom köldbryggan är i förhållande till värmeflödet genom 

ytterväggarna beräknas kvoten                för både ett ”standardelement” och för hela 
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projektet på samma sätt som för den vertikala skarven. Indata för beräkningen visas i Tabell 10. 

Resultatet visas i Tabell 11 och Tabell 12. 

 

 

Tabell 10. Indata för beräkning av köldbryggan i relation till av väggens transmissionsförlust. 

För ett 
element  

Väggarea: 19 m2 
Längd: 6,84 m 
Höjd: 3,15 m 

 
För hela 
projektet 

Väggarea: 1288 m2 per 
huskropp, totalt 2576 
m2. 
Längd horisontella 
skarvar: totalt 1150 m.  
 

 

 
 

Tabell 11. Köldbryggan i relation till väggens transmissionsförlust. 

   
[W/(mK)] 

U-värde vägg, 
korrigerat för 
förbindelsearmering 

      
[W/K] 

    
[W/K] 

   

     
 

 För ett element 

Överhängd skarv 
utan tätskikt 

0,0151 0,1251 2,375 0,0476 2,0 % 

Butylgummi 2 mm 0,0161 0,1251 2,375 0,0507 2,13 % 

Bitumen 2 mm 0,0162 0,1251 2,375 0,05103 2,15 % 

 För hela projektet 

Överhängd skarv 
utan tätskikt 

0,0151 0,1251 322,26 17,365 5,39 % 

Butylgummi 2 mm 0,0161 0,1251 322,26 18,515 5,75 % 

Bitumen 2 mm 0,0162 0,1251 322,26 18,63 5,78 % 

 

2.3 Köldbryggan i relation till byggnadens transmissionsförluster 

Den beräknade transmissionsförlusten för Hus A beräknas i Tabell 7, ovan. Denna sätts i relation 

till köldbryggorna i Tabell 12. 

Tabell 12. Köldbryggan i relation till byggnadens transmissionsförluster. 

   

 Summa       544,44 W/K 

Köldbryggor     
[W/K] 
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Överhängd skarv utan tätskikt  8,683 1,57 % 

Butylgummi 2 mm 9,258 1,67 % 

Bitumen 2 mm 9,315 1,68 % 

 

 

2.4 Slutsatser av beräkningar för täckt element och nedflyttad skarv 

- För väggar med högpresterande isolering (grafitcellplast eller pir) utgör mineralullsskiktet i 

sig en köldbrygga. 

- Förtjockningen och mineralullen utgör en köldbrygga motsvarande ungefär 2 % ökning 

av byggnadens transmissionsförluster 

- Täckning av element ökar inte köldbryggans storlek nämnvärt, varken med butylgummi 

eller bitumenmaterial. 

- Vid nedflyttning av skarven flyttas köldbryggan från bjälklag/golv till överkant vägg, 

vilket kan vara fördelaktigt ur komfortsynpunkt. 
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Bilaga 5. Beräkning av köldbryggor med hjälp av HEAT3 

 

1. Genomförande 

Värmeflödet inifrån och ut simulerades för följande fall: 

Referensfall utan L-stål 

Ett L-stål placerat i dörröppningens mitt.  Längd 80, 100, 300, 500, 1000 mm och 

ståltjocklek 5 respektive 7 mm. 

Två L-stål placerade 300 mm in från dörröppningen sidor. Längd 80, 100 och 150 mm. 

Ståltjocklek 5 respektive 7 mm. 

Tre L-stål varav två placerade 250 mm från dörröppningens sidor och ett i mitten. Längd 

80, 100 och 166,7 mm. Ståljocklek 5 respektive 7 mm. 

 

Ingående materialparametrar redovisas i Tabell 1. Modellen är ett försök att efterlikna det 

väggsystem som används i kvarteret Eksluttningen. Balkongdörren har modellerats i form av en 

skiva med U-värde 0,9 W/m2K.  

 
Tabell 1. Ingående material för modellering av köldbrygga vid balkonganslutning. 

Del av detalj Val av material λ-värde [w/m2K] Tjocklek 

Isolering yttervägg Grafitcellplast 0,031 250 mm 

Isolering 
balkonginfästning 

PIR-isolering 0,027 120 mm 

Innerskiva 
yttervägg 

Betong, armering 
2 % 

2,5 150 mm 

Ytterskiva 
yttervägg 

Betong, armering 
2 % 

2,5 70 mm 

Bjälklag Betong, armering 
2 % 

2,5 230 mm 

Drevning Mineralull 0,038 10 mm 

Pågjutning Betong  1,15 20 mm 

Innergolv Linoleummatta 0,17 10 mm 

L-stål Metall, stål 50  

 

Modellen ritas upp i två olika 2D-vyer enligt Figur 1 och Figur 2.  
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Figur 1. Modellen ritas i 2D i pre-processorn, här i vy (x,y) som visar L-stålet från sidan. Bilden till höger är en 

förstoring av tröskeln, sett från sidan.  

 

 

 
Figur 2. Modellen i pre-processorn, vy (x,z). Bilden till höger är en förstoring av tröskel med tre L-stål, sett ovanifrån. 

 

I post-processorn kan modellen ses i 3D i olika utföranden, t.ex. visa material eller randvillkor för 

olika ytor, se Figur 3. Värmeflödet från områden med randvillkor 2 (inomhus, röd färg) till ytor 

med randvillkor 3 (utomhus, blå färg) simulerades för en dörröppning med bredden 1 m.  
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Figur 3. Illustration av modellen för simulering av värmeflöde.  Modellen till vänster visas i färg enligt materialval, 

medan modell till höger visar färg enligt randvillkor. 

 

Simuleringarna genomfördes för ett rutnät (mesh) om maximalt 60 celler i den vidaste riktningen, 

en inställning som väljs i pre-processorn. Att förfina rutnätet för FEM-beräkningen ger en högre 

noggrannhet och en tydligare illustration av temperaturgradientmen ökar tiden för beräkningen. I 

Figur 4 visas grundinställningen till vänster och det använda rutnätet till höger.   

 

 
Figur 4. Illsutration av två olika inställningar för mesh (rutnät), visat med färg enligt temperaturgradient.  

 

2. Resultat 

Resultatet av simuleringarna visas i Tabell 2. Definitionen av måtten visas i Figur 5.  
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Tabell 2. Resultat av simulerade värmeflöden i HEAT3. 

Referensfall 

 q ref 1,683 

Ett stål 

t l b total b q Χ  
(W/K) 

t l b total b q Χ 
(W/K) 

5 80 1000 1000 1,7101 0,0271 7 80 1000 1000 1,7119 0,0289 

5 80 500 500 1,6974 0,0144 7 80 500 500 1,6985 0,0155 

5 80 300 300 1,6924 0,0094 7 80 300 300 1,693 0,0100 

5 80 100 100 1,6872 0,0042 7 80 100 100 1,6875 0,0045 

5 80 80 80 1,6867 0,0037 7 80 80 80 1,687 0,0040 

Två stål 

t l b total b q Χ 
 (W/K) 

t l b total b q Χ 
(W/K) 

5 80 80 160 1,689 0,006 7 80 80 160 1,6894 0,0064 

5 80 100 200 1,6899 0,0069 7 80 100 200 1,6905 0,0075 

5 80 150 300 1,6926 0,0096 7 80 150 300 1,6933 0,0103 

Tre stål 

t l b total b q Χ  
(W/K) 

t l b total b q Χ 
(W/K) 

5 80 80 240 1,6912 0,0082 7 80 80 240 1,6919 0,0089 

5 80 100 300 1,6926 0,0096 7 80 100 300 1,6933 0,0103 

5 80 166,7 500 1,6983 0,0153 7 80 166,6
67 

500 1,6994 0,0164 

 
 

 
Figur 5. Definition av mått för L-stål. 

 

Köldbryggans storlek som funktion av stålets totala bredd visas som funktion i Figur 1. 
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Figur 6. Köldbryggans storlek som funktion av totala bredden på L-stålet. 

 

 

 

 
Figur 7. Närbild av balkonganslutningen med temperaturskala. Till höger en vägg utan indragen balkongplatta. 

 

Den indragna balkongplattan utgör i sig en stor köldbrygga. En simulering visar att skillnaden 

mellan en balkongplatta som inte går in längre än ytterskivan och en indragen balkongplatta (utan 

L-stål) är ungefär 

                                    , 

vilket motsvarar 72,3 kWh/år i Göteborg baserat på gradtimmar enligt Tabell 3.  
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För att illustrera köldbryggan på grund av L-stålet i förhållande till ett element, används ett 

referenselement från kvarteret Eksluttningen, se Figur 8.  

 

 
Figur 8. Referenselement med balkongdörr från kv. Eksluttningen. Figuren är hämtad från projektets ritningsmaterial.  

 
Tabell 3. Beräkning av transmissionsförlust för ett element. 

 Element Fönster 1 Fönster 2 Dörr Yttervägg L-stål 

Bredd [m] 6,84  1,405 0,999 0,99  1000 

Höjd [m] 2,995  1,414 2,116 2,116   

Area [m2] 20,49  1,99 2,11 2,09 14,29  

U-värde [W/m2K]  0,9 0,9 0,9 0,125  

UA [W/K] el. Χ 
[W/K] 

 1,79 1,90 1,89 1,79 0,0289 

 Summa 7,36  

Gradtimmar Göteborg 

[Ch/år] 

83 000 Inkl. köldbrygga 7,39  

Transmissionsförlust [kWh] 148,40 157,91 156,48 148,38  

 Summa 611,18 
kWh/år per 
väggelement 

2,40  
kWh/år per 
balkong 

 Inkl. köldbrygga 613,58  

Köldbryggans andel av transmissionsförlust 2,40/613,58 = 0,39 % 

 

Beräkningarna i Tabell 3 visar att det största värdet från köldbryggorna i Tabell 2 utgör mindre än 

en halv procentenhet av elementets totala transmissionsförlust exkl. andra köldbryggor, t.ex. 

indragen balkongplatta, elementskarvar och fönsteranslutningar.  

3. Slutsatser 

- Köldbryggans storlek är proportionell mot den totala bredden på L-stålet  

- Antal stål och tjockleken på stålet har marginell inverkan på resultatet 

- Köldbryggan från L-stålen är väldigt liten i förhållande till elementets 

transmissionsförlust. 

- Köldbryggan på grund av indragen balkongplatta är av mycket större betydelse för 

värmeförlusterna än L-stål under tröskeln 
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