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Sammanfattning  
 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka om det är möjligt att överföra 

hallbyggnadstekniken med industriellt byggande med användning av Paroc sandwichpaneler till 

produktion av villor. Detta görs för att kunna dra ner byggnadskostnaderna och 

materialkostnaderna vid produktion av bostadsområden.  

 

En avgränsning som gjordes var att siktet lades på väggkonstruktionen i denna studie då 

takkonstruktionen kan se likadan ut beroende på vilken väggkonstruktion som används.   

 

Fastec Stockholm AB delade ut en villa som de ville att vi skulle projektera med 

sandwichpaneler och för att då kunna jämföra räknades materialkostnad och tidsåtgång ut i 

programmet BidCon för olika typer av väggkonstruktioner och jämfördes med kostnad och 

tidsåtgång för Paroc sandwichpaneler.  

 

Resultatet som blev var att sandwichpanelerna både hade kortare byggtid samt att 

materialkostnaderna blev lägre jämfört med de olika fasadmaterialen som valdes. Därför är det 

ekonomiskt fördelaktigt att använda sig av sandwichpaneler vid villakonstruktioner samt att en 

överföring av hallbyggnadstekniken är fullt möjlig med dagens byggnadsteknik.  
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Abstract 

The aim of this thesis is to explore whether it is possible to transfer the hall building technology 

of industrial construction with the use of Paroc sandwich panels for the production of villas. 

This is done in order to reduce building costs and material costs for the production of 

residential areas. 

 

A distinction made was that the sight was put on wall construction in this study as roof 

structure can look the same depending on which wall construction used.     

 

Fastec Stockholm AB handed out a villa that they wanted us to project with sandwich panels 

and to then be able to compare counted the cost of materials and time out in the program 

BidCon for different types of wall panels and was compared with the cost and time of Paroc 

sandwich panels.    

 

The result was that the sandwich panels both had shorter construction time and material costs 

were lower compared with the different facade materials selected. That is why it is 

economically advantageous to use sandwich panels when constructing a villa, it is also possible 

to transfer the technic of hall building to villa construction with the construction technic of 

today. 
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Definitionslista 
 

● Sandwichpanel: Ett prefabricerat byggelement bestående av tre skikt, ett mittenskikt 

bestående av en isolerande kärna samt två plåtskikt som omfång.  

 

● U-värde: Värmetransport inom materialet, mått på isoleringsförmåga 

 

● Hallbyggnad: Byggnad med pelar- balkstomme med väggelement 

 

● Stomme: De byggnadsdelar som tillsammans utgör den bärande konstruktionen till en 

byggnad eller liknande. 

 

● Spännvidd: Avståndet mellan upplagspunkterna i en byggnadskonstruktion. 
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1 Inledning  

 
Detta kapitel inleds med en problemformulering, bakgrund till studien samt syfte, mål och 

frågeställningar till denna studie. Sedan följer en beskrivning av metod samt struktur och 

avgränsningar på detta examensarbete.

 
 

1.1 Problemformulering 

Många byggelement idag finns i form av betongelement, trästommar, plåt mm och byggs 

antingen på plats eller är prefabricerade. Vid konstruerandet av villor kan priserna stiga på 

grund av att många material skall fästas på de prefabricerade elementen och detta är 

tidskrävande, detta kan ses som ett problem för dagens byggindustri. Denna studie ska kunna 

bidra med ett utvecklade av byggnadssättet av dagens villor genom att istället använda 

sandwichpaneler som dominerad byggdel eftersom att dessa element är kompletta vid 

installation. Denna innovativa idé kan vara till hjälp för dagens byggindustri, genom att överföra 

hallbyggnadstekniken att bygga med sandwichpaneler. Genom detta görs processen av 

byggandet av villor och lägenheter mer tidseffektiv samtidigt som kostnaden blir lägre och med 

dagens krav på byggnationer samt priskraven så känns det relevant. Idén om denna studie har 

tagits fram tillsammans med Fastec Stockholm AB och det är något som företaget vill få 

undersökt.  

 

1.2 Bakgrund 

Bakgrunden till denna form av studie tog sin början sommaren 2015 då vi var ute och jobbade 

på en byggarbetsplats där dessa typer av konstruktioner användes. Vi såg snabbt att denna typ 

av element var extremt lätthanterligt och effektiv vid stombyggnationen. Med tanke på dessa 

faktorer blev vi redan då fascinerade över denna nya typ av element och bestämde oss för att 

undersöka det mer noggrant i form av ett examensarbete. Dagens prefabricerade element har 

använts länge och tanken slog oss att den metoden gick att uppdatera och gå ifrån det 

beroende som vi har idag till betong och trästommar och komplettera den med dessa 

prefabricerade sandwichpaneler som består av tre skikt, två av plåt som håller samman det 

tredje skiktet som är den isolerande kärna. Denna konstruktion har därför ett lågt U-värde och 

är oerhört flexibelt med tanke på de stora spännvidder som konstruktionen ger. Idén om denna 

studie har vi tillsammans med Fastec Stockholm AB tagit fram och skall genomföras på en villa 

som Fastec tilldelat oss då den passar bra till denna typ av studie.  

 

1.3 Syfte, mål och frågeställningar 

1.3.1 Syfte  
Syftet med denna studie är att få en bättre kunskap om vilka byggnadselement som lämpar sig 

bäst för villor genom att ta hänsyn till de faktorer som har störst påverkan på valet av 

konstruktion. 
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1.3.2 Mål 

Målet med denna studie är att undersöka om prefabricerade sandwichelement av plåt med 

mellanliggande isolering kan tillämpas vid småhusbyggnation.  

1.3.3 Frågeställningar 

• Hur kaﾐ ﾏaﾐ ö┗erföra hallHyggﾐadstekﾐikeﾐ att Hygga ﾏed saﾐd┘iIhpaﾐeler till produktioﾐ 
av småhus? 

• Hur skiljer sig detta Hyggﾐadssätt gällaﾐde pris oIh tidseffekti┗itet geﾐteﾏot ﾐu┗araﾐde 
byggnadsteknik? 

1.4 Metod  

Researcher as key instrument är det metodval som har valts för insamling av data till denna 

kvantitativa studie. Detta metodval går ut på att samla in relevant data genom undersökning av 

dokument och det är forskaren som samlar in sin egen information och förlitar sig inte på 

instrument som andra forskare har gjort.  

För att få information om de byggtekniska aspekterna kommer panelerna att undersökas om de 

fungerar i småhus med hänsyn till dess byggbarhet och detta kommer att undersökas med 

datainsamling av variabler och beräknas ut i alternativt CAD eller något annan form av 

ritningsprogram som företaget föreligger.  

Datainsamlingen kommer till största del bestå av information ifrån allmänna dokumentationer, 

som då är tillgängliga för alla samt privata dokumentationer i form av dokument ifrån företaget 

som då är endast tillgänglig för anställda. Det finns såklart fördelar och begränsningar med 

denna typ av datainsamling. T.ex. behöver inte alla artiklar och dokumentationer vara 

artikulerade eller perceptiva och kan också vara skyddade och därmed vara svåra att få tillgång 

till på grund av att det endast är privat tillgång. Det kan vara svårt att hitta det material man 

behöver och en del kan vara inkomplett. Men det finns även en del fördelar med denna typ av 

datainsamling då detta är skriftligt bevis och sparar då tiden att överföra informationen från tal 

till skrift, transkribera tidseffektivt tack vare den diskreta informationskällan samt möjliggör för 

en forskare att få språk och ord från deltagare. 

Genomförandet av detta examensarbete kommer bestå först av en datainsamling där 

information hämtas om ämnet från en rad källor som har hittats och är relevanta och utifrån 

den informationen börjar rapporten att formas.  

1.5 Struktur  

Den här rapporten inleds med en teorigenomgång med fokus på de byggnadsdelar som skall 

jämföras samt ett flertal olika sätt att bygga på. Efter teorin kommer ett kapitel som beskriver 

hur arbetet har utförts samt vilken data som samlats in och vad som fåtts fram i beräkningar. 

Sedan redovisas resultat med svar på frågeställningarna och rapporten avslutas med ett kapitel 

där en diskussion kring resultat och slutsatsen för arbetet finns. 
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1.6 Avgränsningar  

Denna typ av studie kan lätt bli för omfattande utan bra avgränsningar därför har en 

avgränsning gjorts genom att fokusera på två faktorer som påverkar valet av konstruktion i 

form av tidsåtgång samt pris och även att inriktningen ligger på småhusbyggnation som där var 

ett önskemål ifrån Fastec Stockholm AB. 

Huvudfokus kommer att läggas på en konstruktion med stålstomme och med sandwichpanel 

som fasad. Tak kommer inte att beaktas då samma tak kommer användas oavsett vilken typ av 

vägg som beaktas.  
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2 Teori 

 
Teoridelen kommer att bestå av information kring hallbyggnadsteknik, industriellt byggande, en 

villakonstruktion med trästomme samt allmänna beskrivningar av Paroc sandwichpanel. 

 

2.1 Hallbyggnadsteknik  

2.1.1 Stomsystem 

De olika stomsystem inom hallbyggnadsteknik är i limträ, betong eller stål som är den 

vanligaste typen inom hallbyggnation. Pelar- balksystem är det system som vanligen används 

och det innebär att den vertikala kraft som uppstår på takbjälkarna förs vidare ner i pelarna 

som då överför belastningen till grunden vilket är den bidragande faktorn till att så stora 

spännvidder kan tillåtas i hallbyggnader.  

Det som tar upp den horisontella kraften är de inspända stålpelarna och detta går inte att 

genomföra med limträ utan får betraktas som ledade vilket gör att dessa behöver någon form 

av stabilisering mellan pelarna i form av ett fackverk. Nackdelen med detta är givetvis att 

arbetet tar längre tid och gör att detaljer i form av dörrar och fönster inte kan placeras hur som 

helst1.  

2.1.2 Väggar 

Den dominerande väggkonstruktionen inom hallbyggnation är idag sandwichelement antingen 

med plåt eller betong. Populariteten har vuxit fram tack vare dess enkla montering samt att 

ytskikten både invändigt och utvändigt är klara innan den monteras på stomsystemet vilket är 

väldigt tidseffektivt.  

Sandwichpanelen består av två plåtskikt som omger en isolerande kärna som antingen består 

av cellplast eller mineralull. Denna isoleringskärna är packad under press vilket i sin tur leder till 

att den får en bra isoleringsförmåga och därmed ett bra U-värde.  

Väggarna monteras på stomsystemet och mellan skarvarna läggs stenull samt tejp för att 

försegla skarvarna och sedan sätts beslag ovanför för att få ett bättre estetiskt utseende och för 

att bidra till köldbryggor inte skall uppstå.  

 

 

 

 

 

                                                           
1  Edvarsson, A & Eriksson, A. (2009). Hallbyggnadsteknik – En effektivisering av småhusproduktion.  
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2.2 Industriellt byggande  

Industriellt byggande innebär att man använder sig av helt eller delvis förtillverkade produkter, 

även kallat prefabricerade produkter eller bara prefab. Produkterna kan delas in i tre olika 

typer; moduler, element och komponenter. När man pratar om moduler så syftar man på 

sammansatta material som tillsaﾏﾏaﾐs Hildar ett さfärdigt ruﾏざ. Iﾐstallatioﾐer soﾏ el, VV“ oIh 
ventilation är oftast färdiga i dessa färdiga rum. Ett element är exempelvis en färdiggjord 

betongvägg, även kallat sandwichelement. En komponent är endast en byggnadsdel så som 

balkar och pelare av stål, limträ och betong2.  

Med industrialiserat byggande avses att arbets- och utförandemetoder rationaliseras. Detta 

innebär oftast att produktionen flyttas in i fabriksmiljö där prefabricerade produkter kan 

tillverkas i torra och ur fuktsynpunkt mindre riskfyllda inomhusmiljöer istället för att ha 

produktionen ute på byggarbetsplatsen2.  

I denna rapport kommer inte de två olika begreppen industriellt och industrialiserat byggande 

att särbehandlas. Vid användning a┗ Hegreppet さiﾐdustrialiserat Hyggaﾐdeざ så iﾐﾐeHär det 
oIkså defiﾐitioﾐeﾐ a┗ さiﾐdustriellt Hyggaﾐdeざ. 

Erfarenheter visar att användningen av prefabricerade byggnadsdelar ger såväl ekonomiska, 

tidsmässiga som kvalitativa fördelar3. Fördelarna yttrar sig genom kortare arbetstider, mindre 

spill och byggavfall. 

Vid industriellt byggande så produceras i stort sätt ingenting för att läggas på lager utan 

tillverkas istället efter beställning. När det är dags att påbörja bygget så skickas de 

prefabricerade produkter ut till arbetsplatsen där montering görs av leverantörens egna 

montörer eller om det finns monteringskunniga entreprenörer på arbetsplatsen, vilket är 

vanligast2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Larsson, T & Pamp-Magnusson, A. (2007). Industrialiserat byggande - En undersökning om möjligheten att 

standardisera knutpunkter och kommunikationen runt dessa.  
3 Adler, P. 2005 Bygga industrialiserat. Stockholm: AB Svensk Byggtjänst. 
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2.2.1 Historik 

Begreppet industrialiserat byggande är inget nytt för 2000-talet. I Tyskland började man redan 

under 1920- och 30-talet att använda sig av förtillverkade väggelement. Dessa byggdes 

antingen med järnprofiler där väggfälten utfylls med slagg-betongplattor eller standardiserade 

väggblock av lättbetong. I Sverige hade man också under denna period börjat med 

prefabricering i viss utsträckning, främst mindre stugor som finns kvar än idag i bland annat 

Bromma och Enskede. Det blev de så kallade småstugorna som först fick bära idéerna om 

byggande med förtillverkade element vidare. Olika träbaserade system utvecklades i 

kombination med olika former för självbyggeri i kommunalt stödda projekt. Småhusfirmor tog 

ö┗er priﾐIiperﾐa oIh Hörjade le┗erera ﾏer eller ﾏiﾐdre koﾏpletta さtyphusざ till eﾐskilda 
konsumenter. Denna produktionsform fick stöd av staten genom särskilda 

finansieringsmöjligheter4. 

Stora delar av Europa stod i ruiner efter andra världskrigets slut 1945. Vilket ledde till att 

miljontals nya bostäder behövdes men det var stor brist på både arbetskraft och 

byggnadsmaterial3. Det var denna bostadsbrist som skulle komma att främja det industriella 

byggandet som redan under 1950-talet började ta fart. 

Under 1960-talet inleddes det så kallade miljonprogrammet i Sverige, det skulle då byggas en 

miljon bostäder under en tioårsperiod. För att miljonprogrammets mål skulle uppfyllas så var 

byggbranschen tvungen att rationalisera sina konventionella metoder genom att flytta 

tillverkningen av byggnadsdelar från arbetsplatsen till fabriker där de kunde masstillverkas 

istället. Tack vare denna rationalisering minskade arbetskraftsbehovet och materialspillet, även 

byggtiderna blev kortare4. 

Byggbranschen har inte direkt genomgått någon industrialisering till skillnad från flera andra 

branscher. Mycket av byggnationen sker fortfarande på byggarbetsplatsen även att vissa 

närmanden gjorts inom bland annat småhusindustrin. Detta leder till vissa begränsningar när 

det kommer till kvalitetskontroller och produktionsstyrning. 1800-talets industriella utveckling 

innebar att även byggnationen övergick mer och mer från hantverk till industrialisering. 

Prefabricerade byggnadsverk från denna tid är exempelvis Eiffeltornet i Paris och Crystal Palace 

i London5. 

Det går att jämföra byggindustrin med bilindustrin, om man tittar på GM-företagen Saab och 

Opel som samarbetar genom att använda sig av samma underrede till sina respektive bilar. Alla 

synliga delar har istället en tydlig företagsprägel. De tänker sig att bilens underrede skulle 

kunna tänkas vara en byggnads stomme. En rimlig standardisering av stomsystem skulle kunna 

göras och så har fortfarande arkitekterna möjligheter att skapa fina och varierande bostäder, 

både till det inre och det yttre5. 

                                                           
4 Bygga industrialiserat, Peter Adler, 2005 
5 Fernström, G & Kämpe, P. (1998). Industriellt byggande växer och tar marknad. Stockholm: Byggförlaget. 
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2.2.2 För- och nackdelar 

Argument varför industrialiserat byggande kommer att ta marknad6: 

● En fortsatt kostnadseffektivisering är nödvändig om vi skall lyckas bygga så att vanligt 

folk har råd att bo, hyra eller köpa sin bostad. 

● Avsevärt nedkortade byggtider, vilket leder till att byggkostnaderna och kostnader för 

byggkreditiv sänks samt så kommer fastigheterna snabbare ut på marknaden och skapar 

intäkter för kunden. Ett bra exempel på detta är JM:s projekt Sticklingehöjden där 

prefabhusen färdigställdes på 43 veckor jämfört med de platsgjutna som tog 55 veckor, 

dvs. tre månader eller 22 procent kortare tid. För prefabhusen var monteringstiden till 

さtätt husざ eﾐdast 3 ┗eIkor. 
● Kundernas krav på flexiblare hus. Vilket innebär att alla lägenheter i framtiden bör 

byggas med lägenhetsvida spännvidder, dels eftersom marknaden efterfrågar mer 

öppna planlösningar, dels för att hyresgästen/kunden själv skall kunna utforma sin 

bostad mellan ytterväggarna.  

● En ökad andel förtillverkade, standardiserade komponenter. Komponenter som kan 

handlas upp i konkurrens på marknaden för att därmed öka urval och sänka kostnader. 

● För att säkerställa sunda hus. Fukt och torkproblem måste totalt undvikas i framtiden. 

Genom att färdigställa prefabelement i fabrik eller arbeta med stål-, lättbyggnad- och 

trästommar undviks torkproblem totalt.  

● Förbättrad miljö på arbetsplatsen. När man övergår till att bli en avancerad 

monteringsindusti behövs minimala lager på arbetsplatsen. En del av produktionen 

le┗ereras さjust iﾐ tiﾏeざ för direkt ﾏoﾐteriﾐg. Ö┗riga le┗eraﾐtörer ställer upp ﾏed 
returförpackningar, osv. På projektet Sticklingehöjden som togs upp tidigare så 

minskade byggavfallet direkt med 35 procent vid prefab jämfört med platsgjutning. 

Härmed kommer även risken för olyckor att automatiskt minska. 

● Enklare att demontera, riva och återanvända fastigheter som byggts med 

prefablösningar. Speciellt om lösningar med stål och trä som byggmaterial används, 

men också genom att stommar, däck och utfackningsväggar kan göras demonterbara. 

Avsevärt svårare att riva och demontera platsgjutna fastigheter där husen armerats ihop 

i betongen. En mycket väsentlig punkt för framtiden att ta hänsyn till. 

Nackdelen med att använda sig av prefabricerade element är att det just är en beställningsvara. 

Detta kan göra att det blir rubbningar i byggnadsprocessen om ett element inte levereras enligt 

de angivna villkoren, t.ex. tider, mått och anslutningar. Man kan jämföra prefabricerade 

element med att beställa en skräddarsydd kostym på postorder där endast mått anges istället 

för att få den uppmätt och sydd direkt på plats i en butik. Dock är det inte säkert att det inte 

uppstår några problem bara för att arbetet görs på plats. Vissa entreprenörer påstår att det i 

stort sätt alltid blir någon form av felleverans vid varje prefabprojekt. Dessa fel kan vara att 

                                                           
6 Fernström, G & Kämpe, P. (1998). Industriellt byggande växer och tar marknad. Stockholm: Byggförlaget. 
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elementen är för stora och måste modifieras på plats eller att de är för små så att de inte går 

att användas. Detta kan leda till extra arbete, förseningar och i värsta fall ekonomiska förluster7. 

2.2.3 Förutsättning vid industriellt byggande 

Något som är betydelsefullt vid industrialiserat byggande är projekteringen och valet av 

byggmetod anses också vara viktigt då det påverkar kostnaderna, både i produktionsskedet och 

i ett helhetsperspektiv. Byggtiden har en stor betydelse när valet av byggmetod skall väljas, 

prefabriceringsgraden påverkar därefter byggnadsprojektet överlag8. 

De förutsättningar som gäller vid anpassbar byggnation med prefabricerade byggnadsdelar 

beskrivs i följande tre punkter9: 

• Till┗erkﾐiﾐg a┗ saﾏordﾐade oIh tilläﾏpHara Hyggﾐadsdelar soﾏ kaﾐ aﾐ┗äﾐdas i flera ﾏiﾐdre 
projekt för att dra nytta av serieeffekten. 

• Produktiﾐforﾏatioﾐeﾐ ska ┗ara saklig och jämförbar. 

• “ortiﾏeﾐtet a┗ de prefaHriIerade Hyggﾐadsdelarﾐa ska ┗ara Hrett oIh utHytHarheteﾐ ﾏellaﾐ 
byggnadsdelarna ska vara möjlig.  

2.3 Villakonstruktion 

2.3.1 Stomsystem 

Regelväggen är den vanligaste stommen i en träregelvägg vid en villakonstruktion såväl som 

bärande eller icke-bärande. Väggens bärande delar består vanligen av massivträ eller lättregel. 

Ytterväggen är uppbyggd så att vertikallaster tas upp av regelverket10.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Larsson, T & Pamp-Magnusson, A. (2007). Industrialiserat byggande - En undersökning om möjligheten att 

standardisera knutpunkter och kommunikationen runt dessa.  
8 Révai, E. (2012). Byggstyrning. 4:e uppl., Stockholm: Liber. 
9 Adler, P. (2005). Bygga industrialiserat. Stockholm: AB Svensk Byggtjänst. 
10 http://www.traguiden.se/konstruktion/konstruktiv-utformning/stomme/vaggar/yttervaggar/  
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2.3.2 Väggar 

En träregelvägg består vanligen av träpaneler men även skalmursvägg som då består av tegel 

eller puts11. Figur 1 visualiserar en vanlig uppbyggnad av en träregelvägg med utvändig 

skalväggskonstruktion med dubbelregelvägg och mellanliggande värmeisolerat utrymme. Figur 

2 visualiserar en värmeisolerad yttervägg med dubbla regelverk och murverk. 

 

  
 

 

 

 

 

     

Fig. 1 Träregelvägg med utvändig skalväggskonstruktion           Fig. 2 En värmeisolerad yttervägg med dubbla regelverk och       

med dubbelregelvägg och mellanliggande                                     murverk. 

värmeisolerat utrymme. 

                                                                

När inte träpanel används som fasadmaterial utgör massivträsystem ett mycket bra underlag 

för infästning av fasadmaterial. Det medföljer att puts och tegel enkelt kan monteras på 

skivorna. 

Vid jämförelse av U-värde mellan sandwichpanel och träregelvägg med träpanel som 

fasadmaterial är sandwichpanelen tydligt mer effektiv i detta avseende då exempelvis en 

träregelvägg med träpanel med tjocklek 200mm har U-värde 0,27W/m2K medan en Paroc 

sandwichpanel med tjocklek 200mm har ett U-värde mellan 0,19 - 0,22W/m2K beroende på 

vilken typ av Paroc sandwichpanel som används12.  

 

 

 

 

 
 

                                                           
11 http://www.traguiden.se/konstruktion/konstruktiv-utformning/stomme/vaggar/yttervaggar/ 
12 http://www.paroc.se/-/media/Files/Brochures/Sweden/Technical-Guide-Paroc-Panels-SE.ashx 
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2.4 Paroc sandwichpanel 

2.4.1 Allmänt  

Paroc prefabricerade sandwichpaneler är prefabricerade stenulls baserade lättvikts 

sandwichelement där deras yta består av ett stål skal som samarbetar med stenulls kärna för 

att ge den dess stabilitet och beständighet. Sammanfogningen mellan dessa lager består av ett 

lim som täcker hela dess yta. Normalbredd är 1200mm och kan vara upp till 12m långa och kan 

specialbeställas efter specifika mått vilket minskar spill vid uppsättning13.  

Nedan i figur 3 visualiseras uppbyggnaden av en Paroc sandwichpanel.  

 

Fig.3 Paroc sandwichpanel uppdelad i dess komponenter. 

1. Zinkbehandlad stål yta enligt miljömässiga krav. 

2. Special utvecklat lim som uppfyller de kraven som finns på styrka och varaktighet samt 

rekommendationerna för obrännbara produkter A2-s1, d0 för paneler. 

3. Obrännbar, A1, kärna bestående av isolerande stenull. 

4. Dubbelt lager av primer som ser till att stenullen binder med stålytan. 

5. Brandsäker utformning som gör panelen brandsäker i upp till fyra timmar (EI240). 

 

 

 

 

                                                           
13 http://www.paroc.se/-/media/Files/Brochures/Sweden/Technical-Guide-Paroc-Panels-SE.ashx 
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2.4.2 Ytskikt 

I figur 4 visualiseras plåtytan och dess uppbyggnad hos en Paroc sandwichpanel. 

 

1. Bandlackering 

2. Primer 

3. Passiveringslager 

4. Zink yta 

5. Stål 

6. Epoxilager 

 
Fig.4 Plåtytans uppbyggnad hos en Paroc sandwichpanel.  

2.4.3 Detaljlösningar 

2.4.3.1 Underlag 

Längst ner mot grunden monteras en tätningslist som sedan en U-profil fästs på. Efter att första 

U-profilen är lagd skall nästa läggas och tätas då mot den andra redan liggande profilen. När 

detta är gjort fylls profilerna med stenullsremsor och detta görs i samband med 

elementmontaget. När detta är färdigställt så appliceras ett sockelbeslag med 100mm 

överlappning samt en tätning14, figur 5. 

 

Fig. 5 Underlag Paroc sandwichpanel. 

 

 

 

 

 

                                                           
14 http://www.paroc.se/-/media/Files/Brochures/Sweden/Technical-Guide-Paroc-Panels-SE.ashx 
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2.4.3.2 Ytterväggsskarvning  

Först fästs sandwichpanelen i stommen med skruvar som fästs utifrån genom hela panelen och 

för att försäkra sig om att det förblir skyddat mot fukt så appliceras en fogmassa vid varje skarv 

och skruvhål. Mellan elementen sätts en remsa med stenull för att försäkra om att den 

isolerande egenskapen är densamma. Utanpå skarven sätts ännu en remsa stenull och för att 

skydda den och skarven sätts ett stålskal som har samma egenskaper som tidigare nämnda 

ytskiktet för att behålla dess brandsäkerhet även i skarvarna15, figur 6. 

 

Fig. 6 Ytterväggsskarvning Paroc sandwichpanel. 

 

2.4.3.3 Hörnskarvning 

I stommen vid hörnet av stomsystemet fästs en tätningslist på båda sidor om pelaren och 

därefter sätts elementen upp med skruv genom panelen och på samma sätt som tidigare 

skarvning så tätas skruvhålen med fogmassa. Mellan elementen sätts en remsa med stenull och 

utanpå panelerna sätts ett stålskal som omsluter båda panelerna så att konstruktionen blir 

tät15, figur 7.  

 

 
 

 

 

 

 

Fig. 7 Hörnskarvning Paroc Sandwichpanel. 

 

 

                                                           
15 http://www.paroc.se/-/media/Files/Brochures/Sweden/Technical-Guide-Paroc-Panels-SE.ashx 
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3 Metod 

 
I denna del av arbetet kommer en redogörelse om hur arbetet har genomförts och vilka olika 

konstruktioner som har jämförts.  

 

3.1 Litteraturstudie 

Examensarbetet började med en litteraturstudie för att lättare kunna hitta relaterade och 

relativa källor som skulle beaktas under arbetets gång. Denna sökning gjordes via Linköpings 

biblioteks databas och på internet samt via litteratur ifrån universitets bibliotek. För att på ett 

smidigt sätt hitta relevant information om ämnet gjordes ett val av diverse sökord som 

användes.  

- Sandwichpanel 

- Paroc sandwichpanel 

- Industriellt byggande 

- Hallbyggnadsteknik 

- Ytterväggar 

- Stomsystem 

 

Utifrån dessa sökord hittade vi flera relevanta böcker och arbeten som vi kunde använda oss av 

för att få fram information till arbetet. Problematiskt att få fram relevanta arbeten om 

sandwichpaneler i skolans sökmotorer men bra böcker om industriellt byggande kunde hittas i 

universitetets bibliotek. Det mest relevanta arbetet som hittades via Diva var ett tidigare 

examensarbete om sandwichpaneler. 

3.2 Genomförande  

3.2.1 Val av villa  

För att kunna besvara frågeställningarna måste en konstruktion beaktas och den 

konstruktionen har Fastec Stockholm tagit fram som ansåg att just den villan skulle kunna 

byggas med sandwichpanel med vissa förändringar. Husen som skall dimensioneras är ett 

tidigare projekt som dock har modifierats för att vara mer lämplig vid denna typ av studie. 
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3.2.2 Beskrivning vägg- och stomsystem 

De olika vägg- och stomsystem som skall jämföras är: 

Paroc sandwichpanel med stålstomme: väggen består av en 200mm tjock prefabricerad 

sandwichpanel från Paroc, typ ASTL som används för inner- och ytterväggar med extremt höga 

krav på värmeisolering. Som stomme används HEA120 stålpelare som har en brandinklädnad 

med gips. 

Trästomme med utvändig puts, figur 8:  

● underlagsbruk +fasadbruk +CD-sprit (underlag 

mineralullskiva) 

● 80mm putsskiva inklusive nät och fästmaterial 

● 9mm gipsskiva på vägg 

● spikregel på vägg 45x45, s600 

● 45mm isolering regelskiva  

● ytterväggstomme 45x145, s600 (bärande) 

● 145mm isolering regelskiva 

● 2mm plastfolie på vägg 

● spikregel på vägg 45x45, s600                                                          

● 45mm isolering regelskiva 

● 12mm plywood 

● 13mm gipsskiva på yttervägg                                                   Fig. 8 Trästomme med utvändig puts.        

● taklist 21x70 furu allmoge                                                                    

● sockellist av furu 12x56 (fabriksbehandlad)  

Trästomme med utvändig fasadsten, figur 9:                                    

● 6mm slätputs utvändigt 

● 120mm fasadtegel, trådskuret 

● murkramla +pendel, trä 5/4,4, cm=120 

● murverksarmering Brictec (rostfri) 

● 9mm gipsskiva på vägg 

● spikregel på vägg 45x45, s600 

● 45mm isolering regelskiva 

● ytterväggstomme 45x145, s600 (bärande) 

● 145mm isolering regelskiva 

● 2mm plastfolie på vägg 

● spikregel på vägg 45x45, s600 

● 45mm isolering regelskiva                                                                 

● 12mm plywood 

● 13mm gipsskiva på yttervägg 

● taklist 21x70 furu allmoge 

● sockellist av furu 12x56 (fabriksbehandlad)                        Fig. 9 Trästomme med utvändig fasadsten. 
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Trästomme med utvändig panel, figur 10: 

● lockpanel 22x95 + 22x145 

● spikläkt på vägg 28x70, s600 

● vindskydd av fiberduk på vägg 

● spikregel på vägg 45x45, s600 

● 45mm isolering regelskiva 

● ytterväggstomme 45x145, s600 (bärande) 

● 145mm isolering regelskiva 

● 2mm plastfolie 

● spikregel på vägg 45x45, s600 

● 45mm isolering regelskiva 

● 12mm plywood                                                                             Fig. 10 Trästomme med utvändig panel. 

● 13mm gipsskiva på yttervägg 

● taklist 21x70 furu allmoge 

● sockellist av furu 12x56 (fabriksbehandlad) 

 

3.2.3 Projektering 

En utgångspunkt utifrån industriellt byggande kommer att finnas som riktlinje under 

projekteringen av villan. Priser samt tidsåtgång för Paroc Sandwichpanel med stålstomme, 

trästomme med puts, trästomme med fasadsten samt trästomme med panel kommer att 

beräknas fram i mängdningsprogrammet BidCon, dock kommer Fastec Stockholms inköpspriser 

för Paroc sandwichpaneler att användas vid kalkylering. Dessa priser kommer att ställas upp i 

Excel för att enkelt visualisera vad som ingår när de olika materialtyperna används. Fullständiga 

priser kommer att beräknas och inkluderar arbetstid, arbetskostnad, materialkostnad, 

maskinhyra samt montage. Detta kommer att beräknas på stomkonstruktionen och väggarna. 
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3.2.4 Metod för Jämförelse   

Den största delen av detta examensarbete går ut på att jämföra de traditionella 

materialtyperna kontra sandwichpaneler med faktorerna pris och tidsåtgång vid byggnation av 

villor. Materialpriser samt tidsåtgång för de olika materialen kommer att räknas fram i BidCon 

och sedan sammanställas i Excel. När detta har gjorts kommer det tydligt kunna ses vilken 

väggtyp som kommer vara mest tidseffektiv samt mest ekonomiskt gynnsam. De delar som 

kommer beaktas är följande. 

·      Ytterväggar 

·      Stomsystem 

·      Montering av material 

·      Arbetskostnader i form av löner hos yrkesarbetare 

·      Maskinhyror 

·      Arbetstid 

3.2.5 Produktionskalkyler 

Tidsåtgång och priser för de olika vägg- och stomtyperna togs fram i programmet BidCon. 

Programmet har färdiga priser för diverse material samt tidsåtgång för olika konstruktioner, vi 

valde att enbart använda programmets tider och priser på de olika väggtyperna som vi skulle 

jämföra sandwichpanelerna mot. När det gäller maskinkostnader så använde vi oss av Cramos 

prislista på hyresmaskiner till de maskiner som behövdes för montering av de olika 

konstruktionerna.   

När priser och tider hade samlats in för de olika delarna sammanställdes allt i en 

produktionskalkyl där även lön för yrkesarbetare lades in och då kunde vi få fram de totala 

kostnaderna för de olika konstruktionerna.  

 

3.3 Kritik av metodval 

Det finns många metodval i detta arbete som går att diskutera. Eftersom att enbart Parocs 

sandwichpaneler har beaktas går det inte att generalisera detta arbete till andra 

sandwichpaneler utan enbart vid användning av deras sandwichpaneler. En annan aspekt är att 

villan som valdes var bra anpassad till hallbyggnadstekniken, det gav då en gynnsammare 

arbetsgång utan större kompliceringar. För att då kunna få en större generaliseringsgrad hade 

fler hustyper kunna ha beaktas. Tidsåtgång som togs fram via BidCon är ofta en genomsnittlig 

tid för att utföra ett visst arbete vilket kan leda till att tiden kanske inte stämmer helt för just 

denna villa som har beaktats. 
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4 Resultat  

 
Detta kapitel innehåller resultaten som fåtts fram under denna studie samt en beskrivning av 

stomsystemet och en tabell som redovisar skillnaden i tid och pris för de olika systemen. 

 
Med tanke på det resultat och faktorer som har legat till grund i denna studie så är det fullt 

möjligt att överföra hallbyggnadstekniken att bygga med stålstomme och sandwichpanel till 

villakonstruktioner. Med hänsyn till de faktorer som beaktats så visar det sig vara både vara 

mer pris effektivt och ha en mindre tidsåtgång vid användande av sandwichpaneler, vilket var 

de aspekter som skulle beaktas i detta examensarbete. Resultatet i tabellform hänvisas till 

tabell 1 under rubrik 4.2.1. 

4.1 Systembeskrivning 

I det här avsnittet av examensarbetet kommer en beskrivning göras om hur det går att överföra 

hallbyggnadstekniken till stomsystemet samt ytterväggarna i en villakonstruktion.  

4.1.1 Stomsystem 

Byggnaden som projekterats består av ett pelar-balksystem i stål där pelarna är HEA 120 och 

balkarna ligger fritt upplagda. Efter gjutning av plattan borras det hål i betongen där pelarnas 

skruvhål skall sättas och därefter sätts plugg och sedan skruvas pelarna fast med rätt 

dimensionerande skruv. När dessa är på plats sätts balkarna på plats och sedan kan 

sandwichpanelerna sättas upp.  

4.1.2 Ytterväggar 

Som tidigare nämnts kommer det Längst ner mot grunden monteras en tätningslist som sedan 

en U-profil fästs på, efter att första U-profilen är lagd skall nästa läggas och tätas då mot den 

andra redan liggande profilen. När detta är gjort fylls profilerna med stenullsremsor och detta 

görs i samband med elementmontaget. När detta är färdigställt så appliceras ett sockelbeslag 

med 100mm överlappning samt en tätning. 

Eftersom att Paroc sandwichpaneler kan skräddarsys behöver ingen skarvning göras på 

ytterväggen utan de kan konstrueras efter de ritningsmått som återfinns i bilaga 2 förutom 

endast vid hörnen, hörnskarvning.  

I stommen vid hörnet av stomsystemet fästs en tätningslist på båda sidor om pelaren och 

därefter sätts elementen upp men skruv genom panelen och på samma sätt som tidigare 

skarvning tätas skruvhålen med fogmassa. Mellan elementen sätts en remsa med stenull och 

utanpå panelerna sätts ett stålskal som omsluter båda panelerna så att konstruktionen blir tät. 
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4.2 Produktionsekonomi 

Det här avsnittet behandlar den ekonomiska jämförelsen mellan de olika systemen samt 

tidsskillnaden.  

 

4.2.1 Tabell jämförelse 

Tabellen baseras på produktionskalkylen i bilaga 4. 

System Stålstomme med 

sandwichpanel 

Trästomme 

med puts 

Trästomme med 

panel 

Trästomme med 

fasadsten 

Pris 349 000 kr 652 000 kr 440 000 kr 622 000 kr 

Skillnad pris 0 +303 000 kr +91 000 kr +273 000 kr 

Tid 219 h 769 h 591 h 670 h 

Skillnad tid 0 +550 h +372 h +451 h 

Tab. 1 
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5 Analys och Diskussion 

 

I detta kapitel analyseras och diskuteras de resultat som tagits fram.

 

5.1 Analys 

Vid tolkning av resultatet i tabellen visar det på att det är ekonomiskt gynnsamt att använda oss 

av Paroc sandwichpaneler vid konstruktion av villa vilket var en av de frågeställningar som på 

förhand var prioriterat. Att överföra hallbyggnadstekniken är fullt möjligt med dagens 

byggteknik och kan bli ett bra komplement till de andra husbyggnadsteknikerna. Denna metod 

kan behöva utvecklas för att bli mer attraktivt på marknaden med tanke på att konstruktionen 

kaﾐ upple┗as soﾏ さstelざ då dess utseeﾐde inte är estetiskt tilltalande för den stora marknaden. 

Tidigare studier som gjorts på samma område har även de kommit fram till att denna typ av 

byggnadsteknik kan överföras till villakonstruktion och kommer att vara en mer pris effektivare 

konstruktionsmetod.  

5.2 Diskussion 

Genom denna studie anser vi att vi har fått bredare kunskap om byggnadselement och dess 

användningsområden inom villakonstruktion. Vårt mål var att undersöka om prefabricerade 

sandwichelement av plåt med mellanliggande isolering kan tillämpas vid villabyggnation och 

tack vare de resultat som erfordrats är det fullt möjligt att uppfylla målet.  

Vår första frågeställﾐiﾐg ┗ar ざhur kaﾐ ﾏaﾐ ö┗erföra hallHyggﾐadstekﾐikeﾐ att Hygga ﾏed 
saﾐd┘iIhpaﾐeler till produktioﾐ a┗ sﾏåhus?ざ. På deﾐ frågeställningen är vårt svar följande: 

genom att använda sig av ett pelar-balksystem av stål som stomme och sandwichpanel som 

klimatskal i en villa så utnyttjar man fördelarna med hallbyggnadstekniken. Den andra 

frågeställﾐiﾐgeﾐ ざhur skiljer sig detta Hyggﾐadssätt gällande pris och tidseffektivitet gentemot 

ﾐu┗araﾐde Hyggﾐadstekﾐik?ざ, resultatet pekar på att aﾐ┗äﾐdaﾐdet a┗ saﾐd┘iIhpaﾐel ﾏed 
stålstomme är både mer tidseffektivt och ekonomiskt fördelaktigt i jämförelse med de andra tre 

vägg- och stomkonstruktionerna. 

Genom att använda sig av vårt system med sandwichpanel så kan man spara upp till 303 000 

kronor, beroende på vilken typ av vägg man jämför med. Den stora prisskillnaden beror till 

största del på att det går så pass mycket snabbare att sätta upp en vägg med färdig måttade 

sandwichpaneler istället för att bygga en vägg med tillhörande stomme på plats. Väggen med 

utvändig panel skiljde inte lika mycket i pris jämfört med vår vägg då materialpriset för panel är 

så pass lågt vilket leder till att de som vill ha en mer traditionell villa kanske väljer att använda 

sig panelväggen istället. Dock tar den mycket längre tid att bygga så om tiden är begränsad så 

är vår vägg ett bättre alternativ. 

Vi anser att sandwichpanel är ett bra alternativ till en mer vanlig vägg i en villa då man sparar så 

pass mycket tid och pengar på att använda sig av det. Det finns garanterat folk som tycker att 

en trästomme med puts, panel eller fasadsten är mer estetiskt tilltalande än ett plåtelement 

med stålpelare. För att göra vårt system mer estetiskt tilltalande så har vi valt att klä in 
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stålpelarna i gips som även har en brandskyddande funktion. När det kommer till insidan av 

sandwichpanelen så har vi valt att sätta reglar med gipsskivor på som innervägg istället för att 

ha en innervägg av plåt. Det mellanrummet som blir mellan sandwichpanelen och gipsskivan 

kan användas som installationsutrymme för el och dylikt och vi slipper då dra el på utsidan av 

väggen vilket inte hade varit så snyggt. Börjar man komplettera utsidan av sandwichpanelen så 

börjar man tappa syftet med att använda sig av sandwichpanel men istället för att ha vita 

sandwichpaneler som är det vanligaste så kan man hos Paroc beställa sandwichpaneler i flera 

olika kulörer. 

I arbetet har det gjorts en del kompromisser för att få de olika systemen mer jämförbara. Först 

hade vi inte tänkt att komplettera sandwichpanelen med en innervägg bestående av gips men 

då alla de andra systemen hade innervägg så ansåg vi att det var behövligt att komplettera vår 

vägg för att få en mer rättvis jämförelse samtidigt som vi fick ett utrymme för diverse 

installationer mellan plåten och gipset. Om man väljer att inte komplettera sandwichpanelen 

med en innervägg så sparar man ytterligare tid och pengar men måste då lösa var de olika 

installationerna skall vara samt att en innervägg av plåt inte blir lika estetiskt tilltalande enligt 

oss. När det gäller stommen så har vi valt att använda oss av pelare och balkar i stål medan de 

andra konstruktionerna har en trästomme vilket kanske inte ger en rättvis bedömning. Vi valde 

att använda en stomme av stål då det är vanligast för hallbyggnation och det var just att 

överföra hallbyggnadstekniken till byggnation av villor som var syftet med detta arbete. 

En fortsättning på detta arbete skulle kunna göras för att undersöka möjligheten att använda 

sig av sandwichpanel till flerbostadshus. Då det är betydligt större väggytor på ett 

flerbostadshus så skulle man spara ännu mer pengar om man jämför med att bygga på plats. 

Dock så byggs redan många flerbostadshus idag med prefabricerade element av t.ex. betong. Så 

jämförelsen för ett flerbostadshus borde då vara mellan sandwichelement av betong och 

sandwichpanel i plåt.  
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6 Slutsats 

 

Denna del av arbetet består av en kortfattad slutsats kring resultaten.

 

Slutsatsen av denna studie är att hallbyggnadstekniken går att överföra till produktion av villor 

med den vetenskap och teknik som är tillgängligt i dagsläget. Givetvis finns 

utvecklingspotentialer och systemet är inte perfekt men med rätt utveckling så ser vi en ljus 

framtid vid användande av Paroc sandwichpaneler.  

Systemet bidrar till minskad produktionskostnad och tidsåtgång vid konstruktion av villans 

stomme och väggar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Examensarbete VT16 
Christoffer Rappe & Henrik Nordenborg 

 

23 

 

7 Referenser 

Litteratur 

Adler, P. (2005). Bygga industrialiserat. Stockholm: AB Svensk Byggtjänst. 

Fernström, G & Kämpe, P. (1998). Industriellt byggande växer och tar marknad. Stockholm: 

Byggförlaget. 

Révai, E. (2012). Byggstyrning. 4:e uppl., Stockholm: Liber. 

Elektroniska källor 

Edvarsson, A & Eriksson, A. (2009). Hallbyggnadsteknik – En effektivisering av 

småhusproduktion. Kandidat-uppsats, Institutionen för teknik och design. Växjö Universitet. 

Larsson, T & Pamp-Magnusson, A. (2007). Industrialiserat byggande - En undersökning om 

möjligheten att standardisera knutpunkter och kommunikationen runt dessa. Kandidat-uppsats, 

Sektionen för ekonomi och teknik. Högskolan i Halmstad. 

Paroc Group. (2015). Teknisk handbok: Paroc-elementlösningar. Skövde: Paroc Group. 

Träguiden. (2003). Konstruktion/ Konstruktiv utformning/ Stomme/ Ytterväggar. 

http://www.traguiden.se/konstruktion/konstruktiv-utformning/stomme/vaggar/yttervaggar/ 

[2016-05-10].  

Bilder/Figurer 

Figur 1: www.traguiden.se [2016-05-10] 

Figur 2: www.traguiden.se [2016-05-10] 

Figur 3: www.paroc.se (Teknisk handbok) [2016-05-02] 

Figur 4: www.paroc.se (Teknisk handbok) [2016-05-02] 

Figur 5: www.paroc.se (Teknisk handbok) [2016-05-02] 

Figur 6: www.paroc.se (Teknisk handbok) [2016-05-02] 

Figur 7: www.paroc.se (Teknisk handbok) [2016-05-02] 

Figur 8: Framtagen i programmet BidCon. [2016-05-19] 

Figur 9: Framtagen i programmet BidCon. [2016-05-19] 

Figur 10: Framtagen i programmet BidCon. [2016-05-19] 

 



 

Examensarbete VT16 
Christoffer Rappe & Henrik Nordenborg 

 

24 

 

8 Bilagor 
 

● Bilaga 1: Sandliljan ritningar 

● Bilaga 2: Revit ritningar 

● Bilaga 3: Detaljlösningar Paroc 

● Bilaga 4: Excelblankett, mändgning  
 























MängdkostnaderAB Utbildningsbyggarna

AKTIVITET: MATERIAL YRKESARB MASKINER
MÄNGD ENH ÅTG KR/ENH KRONOR E h TYP E h KR/h KRONOR

Paroc Sandwichpanel inkl. beslag 342 m2 1 405 138510

Skarvkostnad hörn 342 m2 1,1 18,2 6846,84

Montage 342 m2 1 170 58140

Teleskoplastare 342 m2 1 3ton, <7m 0,15 51,3 323,125 16576,3125

Saxlift 342 m2 1 <6m 0,3 102,6 82,25 8438,85

Innervägg 342 m2 1,1 60,47 22748,814

Yrkesarbetare 342 m2 1 0,31 106,02

Stålpelare HEA inkl. brandinklädnad med gips 342 m2 1,1 58,825 22129,965

Yrkesarbetare 342 m2 1 0,18 61,56

SUMMA 248375,619 167,58 25015,1625

SUMMA ACKUMULERAT 248375,619 167,58 25015,1625

SUMMA AKTIVITET 348801,7815

AKTIVITET: MATERIAL YRKESARB MASKINER
MÄNGD ENH ÅTG KR/ENH KRONOR E h TYP E h KR/h KRONOR

Trästomme med puts 342 m2 1 839,7 287177,4

Aluminiumställning 342 m2 1 Bred, 5m 2,25 769,5 23,625 18179,4375

Yrkesarbetare 342 m2 1 2,25 769,5

SUMMA 287177,4 769,5 18179,4375

SUMMA ACKUMULERAT 535553,019 937,08 43194,6

SUMMA AKTIVITET 651631,8375

AKTIVITET: MATERIAL YRKESARB MASKINER
MÄNGD ENH ÅTG KR/ENH KRONOR E h TYP E h KR/h KRONOR

Trästomme med utvändig panel 342 m2 1 468 160056

Aluminiumställning 342 m2 1 Bred, 5m 1,73 591,66 23,625 13977,9675

Yrkesarbetare 342 m2 1 1,73 591,66

SUMMA 160056 591,66 13977,9675

SUMMA ACKUMULERAT 695609,019 1528,7 57172,5675

SUMMA AKTIVITET 440280,9675

Sida 1



MängdkostnaderAB Utbildningsbyggarna

AKTIVITET: MATERIAL YRKESARB MASKINER
MÄNGD ENH ÅTG KR/ENH KRONOR E h TYP E h KR/h KRONOR

Trästomme med utvändig fasadsten 342 m2 1 890,7 304619,4

Aluminiumställning 342 m2 1 Bred, 5m 1,96 670,32 23,625 15836,31

Yrkesarbetare 342 m2 1 1,96 670,32

SUMMA 304619,4 670,32 15836,31

SUMMA ACKUMULERAT 1000228,419 2199,1 73008,8775

SUMMA AKTIVITET 622099,71

Sida 2


