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Sammanfattning 
Denna examensrapport är en utvärdering på skalväggar som alternativ byggnadsmetod av 

betongväggar. Resultatet är baserat på intervjuer och undersökning utfört på ett 

nybyggnadsprojekt i Växjö.  

Första steget inför arbetet var att ta fram en teoretisk del om betong, prefabricering, platsgjutna 

väggar och skalväggar. Informationen införskaffades ur böcker, Internetkällor, genom intervjuer 

med aktiva personer i branschen samt egna iakttagelser på ett antal studiebesök. Granskande av 

ritningar, tidsplaner och kalkyler för referensprojektet Hus N i Växjö har hjälpt oss kartlägga 

skalväggars för- och nackdelar. Från intervjuer har vi sedan kunnat se liknelser och skillnader om 

vad olika yrkesfolk i samma bransch tycker, sedan därifrån dragit slutsatser. 

Redan i ett tidigt projekteringsskede avgör man typen av stombyggnadsmetoden. Det är inte 

alltid enkelt att avgöra vilken byggnadsmetod som är att föredra för att projektet ska vara 

kostnadseffektivt, prefabricerat eller platsbyggd. Faktorer som byggnadens konstruktion, årstid, 

arbetsmiljö, resurser, tid och kostnad ska ta hänsyns till. Att platsgjuta stommen av betong är 

idag den dominerande stombyggnadsmetoden för flerbostadshus.  Förtillverkade betongelement 

anses vara ett led i stombyggandet som kan sänka totalkostnader och med vilka man erhåller 

kortare byggtider.  

Skalväggar har många fördelar när det gäller större byggnadsprojekt. Den mest avgörande 

faktorn för byggentreprenadföretag blir tiden de kan tjäna in. Det blir mindre krångel vid 

uppförandet av betongväggarna då man slipper väggformar och vissa arbetsmoment på 

byggarbetsplatsen. Skalväggar kan bra konkurrera med platsgjutet när det gäller konstruktion och 

kvalité. Hela betongstommen vid användandet av skalväggar blir halvfabricerat vilket 

kombinerar fördelarna med de två byggmetoderna, prefabricerat och platsgjutet. Nackdelarna 

hos skalväggar är att de är känsligare för projektering. Det krävs mer förberedelser för att 

skalväggar ska fungera problemfritt. Till följd av att effektivisera denna typ av metod man kan få 

ett betydande genomslag på byggprocessens totala verkningsgrad.  

Genom att planera bättre, öka förtillverkningen, skapa en bättre samverkan mellan byggherrar, 

konsulter, entreprenörer, underentreprenörer och materialleverantörer, så anser man allmänt att 

man kan öka industrialiseringen av byggandet. Då man kan få kortare byggtider och lägre 

totalkostnader. 
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Abstract 
This diploma report is an evaluation on double walls that are an alternative building method of 

concrete walls. The result is based on interviews and survey carried out on a new building 

project in Växjö.  

The first step for the report was to develop a theoretical part of the concrete, prefabrication, 

site-cast- and double concrete walls. The information has been obtained from books, Internet 

sources, through interviews with active persons in the sector and own findings on the number 

study visits. Checking of blueprints, time plans and calculations for the reference project house-

N in Växjö have helped us to map double walls' advantages and disadvantages. From interviews, 

we have seen similarities and difference what different people in same sector think, and how 

they make their conclusions.  

Already in a near beginning stage, the main type of the frame building method has to be decided. 

It is not always simple to decide the preferable building method in order to make the project 

cost-effective, prefabricated or suite-built. Factors such as the building's frame, season, work 

environment, resources, time and cost take considerations' to.  The suit-build frame of concrete 

is the dominating frame building method for apartments.  Prefabricated concrete elements are 

considered to be a stage of the frame building that can reduce total costs and with which one 

receives shorter construction times.  

Double walls have many advantages when it comes to bigger building projects. The most crucial 

factor for construction contract companies becomes the time they can save. It becomes smaller 

problems the wide behavior of the concrete walls then one gets away wall moulds and certain 

tasks on the construction site. Double walls can well compete with site-built when it comes to 

structure and quality. The entire concrete frame with the double walls becomes half fabricate 

what combines the distributors with the two construction methods, prefab and suit-built. The 

disadvantages at double walls are that they are more sensitive for designing. It is required more 

preparations in order for double walls will function without problems. When it comes to 

effectiveness, this type of construction method should be able to have a significant impact on 

the overall efficiency on the construction process.  

Through better planning, increase of prefabrication and achieving a better collaboration between 

developers, consultants, contractors, subcontractors and material suppliers, it is generally 

considered that it may increase the industrialization of the building. Then procurement of 

shorter construction times and lower overall costs can be achieved.  
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Förord 
Denna rapport är skriven som ett examensarbete som en del av utbildningen för 

Högskoleingenjörer i Byggteknik vid Linnéuniversitetet i Växjö. Utfört examensarbete 

omfattande 15 högskolepoäng.  Ämnet är valt efter vårt eget intresse för industriellt byggande, 

samt möjligheterna att förändra, utveckla och effektivisera framtidens byggobjekt och deras 

byggande. 

Vår förhoppning med detta arbete är att kunna ge byggentreprenadföretag en uppfattning om 

användningen av skalväggar som byggmetod. Även för egen del och för andra intresserade 

studenter som vill fördjupa sig i den relativt nya byggmetoden. 

Vi skulle vilja tacka personer som har hjälpt oss under arbetets gång och gjort detta 

examensarbete möjligt. Ett stort tack riktas till vår handledare från universitetets sida Hamid 

Movaffaghi och vår lärare Thomas Johansson som hjälpt oss med frågor och problem vi stött på 

under arbetets gång. En speciell tacksamhet vill vi rikta till alla på Peab Sverige AB som har 

tillhandahållit oss med information och praktisk kunskap genom att få ta del av deras arbete. 

Där vi framförallt vill tacka Sven-Erik Martinsson och vår handledare Karin Tränk för sitt arbete 

att leda oss in i rätt riktning med arbetet. 

Vidare vill vi säga tack till alla som positivt ställt upp på intervjuer och försett oss med 

informationsrik fakta. 

 

Växjö Juni 2010 

Emina Deumic & Madelaine Hedin 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Idag finns det ett stort intresse av att öka effektiviteten inom byggbranschen. En ökad rationalitet i 

byggandet uppnås genom förtillverkning och montering av element till stommen. På grund av att 

industriellt byggande ökar, ökar även kostnadseffektiviteten och slutkunden har råd att köpa eller 

hyra sin bostad eller lokal. Därmed kan prefab ses som en metod för att effektivisera och sänka 

byggkostnaderna men samtidigt ska fokus läggas på kvalitén. Prefab är i stort sett byggbranschens s.k. 

Lean Production.  Lean Production uppnås genom att man använder mindre råvaror, eliminerar spill, 

minskad lagerförvaring, reducerar antal arbetstimmar samt levererar ”just in time” (JIT) för 

direktmontering. På så sätt uppnås en lednings- och produktionsfilosofi som går ut på att eliminera 

alla processer som inte ger något mervärde för kunden.  

I varje konjunkturuppgång har industriellt bygganden ökat genom tiderna. Troligtvis beror detta på 

att entreprenörer har skurit ner personal och köpt resursstöd i form av prefab istället. Som följd av 

att byggföretag arbetar med mer totalansvar och med färre anställda blir de mindre 

konjunkturberoende och trygghet för företaget ges. Efter att konjunkturen har stabiliserats har man 

återgått till att anställa egna resurser och då har platsgjutning kommit tillbaka i byggproduktionen.  

Genom att effektivisera byggnadssättet och byggnadsmetoderna man använder sig av idag kan man 

uppnå både ekonomiska och tidsmässiga vinster. Allmänt ger en ökad förtillverkning, en bättre 

planering, mer samverkan mellan byggherrar, entreprenörer, konsulter och materialleverantörer en 

ökad industrialisering av byggandet. På så sätt fås kortare byggtider och lägre byggkostnader [5].  

Med allt mer pressade byggtider väljer entreprenadföretag att arbeta med prefabricerade 

byggnadsdelar för sina byggnadskonstruktioner. Skalväggar är omtalade för att vara ett snabbt och 

enkelt alternativ till att få upp betongväggar. Byggföretagen kan tjäna in tid på att använda skalväggar 

istället för att platsgjuta sina väggar. Frågan är vad de tjänar in på punkter vad gällande 

materialkostnad och arbetskostnad till skillnad från både massiva prefabricerade väggar och 

platsgjutna väggar.  

I samarbete med Peab Sverige AB har vi valt att skriva ett examensarbete om skalväggar. I arbetet 

följer vi upp skalväggars effektivitet i byggproduktionen. Vi undersöker byggbranschens trend med 

att jobba med denna relativt nya prefabricerade produkt. 
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1.2 Syfte och Mål 
Syftet med detta examensarbete är att utvärdera användningen av skalväggar ute i byggproduktionen 

med användningen av två andra alternativa väggar. Det som gäller främst är en jämförelse på hur 

prefabricerade skalväggar står sig i förhållande till platsbyggda väggar, när det gäller byggtid, 

kostnader och kvalité. Detta för att se om användningen av skalväggar är tidsbesparande och/eller 

ekonomiskt fördelaktigt. 

En annan viktig fråga är att höja effektiviteten av användningen med skalväggar, om det är möjligt.  

Fokus kommer att ligga på att ta reda på följande: 

- Lönsamheten för företaget. 

- Alternativa tekniska lösningar och flexibla förändringar för att effektivisera användandet av 

skalväggar. 

- Skalväggarnas framtid i byggbranschen. 

1.3 Problemformulering 
Frågor som vi ska försöka svara på är följande: 

- Vad finns det för fördelar och nackdelar med att använda skalväggar till skillnad från både 

massiva och prefabricerade väggar och platsgjutna väggar? 

- Lönar det sig för byggföretaget att använda skalväggar? I så fall vad tjänar företaget på och vad 

blir nackdelen för företaget att använda skalväggar? 

- Kan skalväggar användas utan att kvalitén och miljöpåverkan försämras 

1.4 Avgränsningar 
Utvärderingen begränsas till det referensprojekt som pågått i Växjö (Hus N, Linnéuniversitetet). 

Detta för att det skulle ha varit tidskrävande att hitta, följa och utreda flera olika projekt med olika 

förutsättningar. 

Intervjuer som görs med personer på byggentreprenadföretag begränsas till största del till dem som 

jobbar aktivt i region sydost, dvs. Kronobergs, Kalmar och Blekinge län. Då dessa är de som är mest 

intressanta för oss att undersöka och mest givande att föra en diskussion med.  

För att få reda på mer om prefabricerade betongväggar väljer vi att vända oss till två 

tillverkningsföretag. Ett företag som Peab arbetar mycket med och ett företag som ligger oss nära i 

landet som vi lätt kan besöka.  
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2. Historik  

2.1 Betong 

2.1.1 Betongens historia 

Användningen av det första armerade byggmaterialet började tillverkas omkring 4000-5000 år f.Kr. 

Då lera förstärkt med vass var komponenterna i byggnadsmaterialet (s.k. soltorkad lera). 

Byggnadsmaterialet blev tre gånger starkare genom armeringen och därmed väldigt populärt att 

använda [2].  

Själva betongens historia startar under 1800-talet, då man använde Portland- och Romancement och 

lät gjuta oarmerade plattor. Men det var inte förrän 1850 då engelskmannen Wilkinson fick patent på 

armering av betong. Senare, år 1890 fick fransmannen Hennebique patent på samverkan mellan 

betong och armering. Lite senare kom även patent på spännbetong år 1928 genom fransmannen 

Freysinnet.  

Olika blandningar ger betongen olika egenskaper och därför är betongkonstruktionerna betydligt mer 

utvecklade än de på antiken. Den industriella utvecklingen under slutet av 1800-talet medförde att 

betongens flexibilitet ökade och man kunde klara större spännvidder. I det här stadiet växte två 

metoder fram för användning av betongen platsgjutet och prefabricerat [5]. Idag finns bestämmelser 

över tillverkningen av betong. Involverade måste rätta sig efter dessa för att tillgodose krav på 

konstruktionens livslängd men även för människans egen säkerhet. Bestämmelserna finns i Boverkets 

konstruktionsregler (BKR 04) och även i Boverkets Handbok om Betongkonstruktioner (BBK 04). 

Man hittar även kompletteringar som i finns handböcker som Betonghandboken [2].  

2.1.2 Material sammansättning 

Betong har olika beståndsdelar bestående av cement, ballast, vatten och eventuella tillsatsmedel för 

att påverka egenskaperna hos betongen.  

 

 
 
 
 

 
 

Figur 1. Betongens beståndsdelar [4] 
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2.1.2.1 Cement 

I Lomma i Skåne började man tillverka inhemsk cement i vårt land för första gången 1872. Cement 

har sedan varit det vanligaste bindmedlet i Sverige. Den typ av cement som mestadels använts idag är 

den s.k. portlandcementen. Namnet kommer ursprungligen från halvön Portland i England där en 

stenart (Portland Stone) har samma färgnyans som cement efter hårdnande [2].  

Kalksten tillsammans med lera bildar huvudråvaran för cement. Genom att bränna en finmalen 

blandning av kalksten (CaCO3) och lermineral till ca 1400 oC i en roterande ugn framställs 

cementklinker i form av som små klumpar eller kulor [4]. 

2.1.2.2 Ballast 

Ballast är en term för bergmaterial (grus, sand, singel och makadam) som är tänkt för 

betongtillverkning. I Sverige finns det bergarter som granit och gnejs m.fl. som är utmärkta 

ballastmaterial. Ballastens kornfördelning har stor inverkan på betongens egenskaper och kan t.ex. 

påverka behovet av cementpastan för att få rätt konsistens. Om ballast är förorenad av organiskt 

material kan betongtillverkning beröras negativt, då betongens hållfasthet blir väsentligt lägre och 

hårdnandet förhalas[2].  

2.1.2.3 Vatten 

Vatten som används vid betongtillverkning är i regel drickbart kommunalt vatten. Det ställs inga 

höga krav på det vattnet som ska användas vid tillverkningen av betong. Likväl kan defekt 

vattenkvalité dra ner på slutproduktens beständighet och hållfasthet. Därför ska avloppsvatten, 

havsvatten och förorenat brunnsvatten undvikas [4].  

2.1.2.4 Tillsatsmedel 

Tillsatsmedel är kemiska tillsatser som t.ex. påverkar betongen i färskt eller hårdnat tillstånd. Detta 

för att generera fram olika egenskaper för betongen när det gäller både hanteringen och funktion i 

dess ändamål. 

Tillsatsmedel kan uppdelas på följande grupper: luftporbildande (L), vattenreducerande (V), 

flyttillsatser (F), Accelerator (A), Retarder (R) och övriga beroende på deras inverkan de har på 

betong. Vissa kan även verka flerfaldigt på betong t.ex. genom både vattenreducerande och 

retarderande [2].  

2.1.3 Egenskaper 

Det viktigaste med betong är att den uppfyller kraven vad gällande hållfasthet, beständighet, utseende 

m.m. vid betongens hårdnade. När betong fortfarande är färsk (dvs. flytande) finns det två 
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huvudsakliga egenskaper man vill ha, arbetbarhet och stabilitet. Det handlar om att uppnå bra 

hanterbarhet vid betonggjutningen. Även att garantera att betongen i slutändan blir en homogen 

massa utan separation i betongmassan.  

Fördelar med betong är att det är väldigt formbart så länge betongen inte hårdnat fullt ut. Vi 

blandningen av betongmassan sätts kemiska reaktioner igång som gör att betongen med tiden blir 

fastare, vilket beskrivs i Figur 2.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Schematisk bild av betongens hårdnande [4].  

Fas 1 – Färsk Betong, viss hårdnande av massan men är tillgänglig för formning o vibrering. 

Fas 2 – Ung Betong, lättpåverkad av uttorkning, temperaturpåverkan och belasning. 

Fas 3 – Hållfasthetstillväxt, påverkas mindre och har nästan samma funktionssätt som hårdnad 

betong, men har inte fullt uppnått de mekaniska egenskaperna.   

Fas 4 – Hårdnad betong med bra egenskaper, framförallt i tryckhållfasthet. 

På grund av att betong har en hög densitet (2 300-2 400kg/m3) fungerar materialet väldigt bra 

ljudisolerade och verkar bra mot att stå emot brand. 

Betong har beständighetsproblem i form av frostangrepp, armeringskorrosion och kemiska anggrepp. 

Det finns metoder som görs vid betong framställningen där dessa problem bättre hindras. 

Vid uttorkning av betong krymper den i samband med att vatten från betongen dras ut ur 

porsystemet. Skador kan uppstå, sprickor och kantresning är vanligaste resultaten. Graden på 

krympningen är beroende av miljön där betongen befinner sig och material sammansättningen. 
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2.2 Prefab betong 

2.2.1 Prefab betongens historia 

Under flera tusen års tid var platsbyggandet den vanligaste byggmetoden. Men med tiden så 

förändrades och utvecklades metoden p.g.a. att nya krav ställdes på byggnadens funktion och 

innehåll, men även p.g.a. att nya hjälpmedel och redskap förbättrades. Även om man inte kallade 

byggnadsdelarna för ’’prefabrikat’’ återfanns dessa förtillverkade delarna bland de äldsta formerna av 

byggandet. Tegel kan härmed räknas till en utav de äldsta förtillverkade delarna i byggandet som 

användes flitigt under flera tusen år före vår tidsberäkning och själva industrialiseringen [1].   

Under miljonprogrammets första år på 1960-talet ansåg man att ökad flexibilitet skulle uppnås genom 

förtillverkning och montage av betongelement i stommen. Figur 3 nedan visar en byggnad som 

byggdes under miljonprogrammet. Genom att flytta en provisoriskt etablerad byggarbetsplats till en 

fast industri innebär att man prefabricerar produktionen. Glansperioden för prefab betong skapades 

under denna tid. Fler och fler exempel på industriella byggmetoder och kompletta byggsystem dykte 

upp på marknaden i och med det.  

Större entreprenörer började öppna fabriker med egna ’’slutna elementbyggnadssystem’’ och 

konkurrensen skulle hämmas med att slutna betongelementsystem inte skulle vara tillgängliga för 

andra entreprenörer.  

 
Figur 3. Ett åtta våninggar högt flerfamiljshus med 300 bostäder i kvarteret Svetsaren i Kallhäll, 

Järfälla kommun som stod klart 1963 [42].  
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Eftersom massproducering var ett av målen (då en miljon bostäder skulle skapas på 10 år) var man 

tvungen att massproducera bostäder på kort tid och därför las fokus på produktionen medan 

kvaliteten blev negativt påverkad. På grund av subventioner och produktionsfokusering i hög grad 

övergavs prefab till förmån för platsgjutning. Ute på byggarbetsplatserna dominerade platsgjutningen 

bl.a. till följd av miljonprogrammets dåliga prefab rykte. 

Byggnadens industrialisering vände och det visade sig att platsbyggda stommar kunde utvecklas. 

Detta ledde till lägre kostnader än motsvarande med förtillverkade betongelement. Det resulterade till 

att många entreprenörer fick avveckla sina betongelementfabriker.  

Med överhettningen av byggmarknaden i slutet av 1980 talet började man återigen tala om behovet 

av industrialisering [6]. Man sammankopplade inledande byggbranschen med bilindustrin där båda 

behövde en standardisering för dess kontinuerliga fortsättning och lönsamhet skulle nås.  Önskan var 

att öka produktionsvolymen men samtidigt ge kunden en smidig möjlighet att skräddarsy sin produkt. 

Stommen blev i byggsammanhang den del man kunde utveckla och skapa en grundprefab ur. Då 

man såg möjliga utvägar att hitta gemensamma kopplingsmetoder.  

Historiskt har prefabricerad byggandet ökat vid varje konjunkturuppgång som främst kan bero på 

grund av att entreprenörer har köpt in resurser i form av prefab och skurit ned personal istället. 

Sedan har man gått tillbaka till platsgjutning och anställt egna resurser när konjunkturen hade 

stabiliserat sig.  

Grannländerna ligger i hög grad före Sverige p.g.a. att de valde att vidareutveckla och effektivisera 

prefab och t.o.m. satsa på småskaliga projekt och standardisera prefab [5]. 

2.2.2 Skalväggars historia 

Skalväggarna har införts av ett tyskt företag Filigran Stahlbau GmbH & Co under åren 1970-1975. 

Innan man satte igång med skalväggsproduktionen inriktade sig företaget på plattbärlag under 1960-

1965 [14]. Elementen transporterades till Sverige från utlandet innan man började tillverka element 

på löpande band själv [37].  

Peab var först och började med sin fabrik (Skandinaviska Byggelement) i Katrineholm år 2003 med 

tillverkningen av skalväggar. Det som är speciellt för fabriken är att det är Sveriges första fabrik där 

processen sköttes helt automatiskt med robotar. Ritningsinformation överförs till robotar och sedan 

får man färdiga element ut, däremot måste armeringen sättas dit manuellt [12]. Ur en telefonintervju 

som har genomförts med Lars Bratt från Skandinaviska Byggelement framgår det att fabriken har ca 

60 anställda och man kan producera ungefär 400 000 kvadratmeter yta per år. Figur 4 nedan visar 
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grafisk tillverkningen för Skandinaviska Byggelement från år 2004 till 2009. Vidare kan man under 

resultat delen läsa en utförligare beskrivning av diagrammet och tillverkarnas utveckling.  

 

Figure  4. Produktionsmängderna över skalväggs tillverkning [25].  
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3. Byggnadsmetoder  

3.1 Platsgjuten Betongvägg 
Att platsgjuta en betongvägg går det till så att man häller ett flytande material i en gjutform och får 

den till att stelna. Gjutformar till betongväggar tillverkas och bearbetas på byggarbetsplatsen. Idag 

finns det i stor utsträckning förtillverkade formmoduler som kan återanvändas. Annars görs formarna 

av lösvirke och formplywood. Härmed får man räkna med högre enhetstider och med högre 

plywoodkostnader p.g.a. slitage.  

Ostört gjutningsarbete nås genom att man färdigställer alla gjutanordningar och formar. Gjutningen 

kan ske med två olika metoder d.v.s. med pumpning eller med kranbask. Samtidigt som gjutningen 

sker vibreras betongen för att få massan att flyta ut tillräckligt och för att få igång processen där 

ballastkornen binds ihop [20].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5. Exempel på platsgjutning med väggformar[52].  

3.2 Homogen prefab vägg i betong 
Ett homogent betongelement, eller även kallat massivt betong element är en helt färdig del av en 

betongvägg. Elementen förtillverkas på fabrik med komponenter fullt isatta och ingjutna, som sedan 

monteras och sammanfogas på byggarbetsplatsen.  

Betongelement kan göras obegränsad stora men p.g.a. transporten av väggelementen så finns gränser. 

Elementens storlek begränsas till 15 ton i praktiken. Med det begränsas elementens längd till 6-8 m, 
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vilket medför att man kan lasta 2-3 element högst på en maximalfordonslängd då maximala 

fordonsvikten inte får överstiga 61 ton [1].  

  

 

 

 

 

 

 
Figur 6. En homogen betongvägg [53].  

3.3 Skalväggar 

3.3.1 Uppbyggnaden 

En skalvägg är en betongvägg som är uppbyggd av två tunna armerade betongskivor. Mellan skivorna 

befinner sig armeringsstegar som sammanbinder skivorna som kan ses i Figur 7. Armering behöver 

därför inte utföras på byggarbetsplatsen, men man kan vid behov lägga armeringsnät i skarven eller i 

hörn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Uppbyggnaden hos en skalvägg [44]. 
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Eftersom väggarna projektanpassas och tillverkas på fabrik fås fina formsläta ytor då väggen gjuts 

mot stålform. Det är till fördel då tidsåtgången på efterbehandling minimeras.  

Genom att gjuta igen mellanrummet mellan skivorna, fås en massiv betongvägg med tjocklek som 

variera mellan 180-400mm. Längden och höjden på en skalvägg anpassas till det projekt de ska 

användas i och kan tillverkas upp till 3700x10000mm.  

Vid tillverkningen kan även väggen utrustas/förses med eldosor, el-centraler, ankarskenor, VP-rör, 

räckfästen, förtagningslister.  

Tyngden på väggar kan variera mellan 160-350kg/m2 beroende på väggtjocklek [9].  

3.3.1 Transport och Avlastning 

Transporten sker vanligen med lastbil med släp 24m, så att framkomligheten till byggarbetsplatsen 

måste vara god.  

Element kan levereras stående lutandes i väggställ/stålbockar, medans väggar som är över 3m 

transporteras liggandes på flaket. Innan elementen levereras måste både pallning och utsättning vara 

klara. Lyftning sedan sker med kran och hanteringsansvaret övergår till byggplatsens personal så fort 

lyftningen påbörjas.  

Stående element: Beroende på elementvikt och form är 

elementen försedda med 2 eller 4 lyftkrokar, se Figur 9.  

För att undvika spjälkning av elementen placeras en träbit 

vid varje lyftkrok enligt Figur 8.  

 

 

 

Tvåparslänga linor ska användas vid lyftning av element 

med 2 lyftankare med förutsättning att dess vinkel mot 

elementet inte får vara minde än 45 O enligt Figur 9. 

 

 

 

Figur 9. Stående element vis avlastning [54] 

 

Figur 8. Lyftkrok i skalväggg [54] 
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Liggande element: Väggelement kan lyftas av direkt eller 

med hjälp av 4 stycken ingjutna krokar som är på elementets 

yttre femtedelspunkt, som kan ses på Figur 10. När liggande 

elementen som har fyra stycken krokar ska lyftas av, får 

kättingarna inte understiga 8m.  

 

 

 

 

 

 

 

Väggarna kan även lyftas av med hjälp av 4stycken C-krokar 

(se Figur 11 ) som tillhandhålls av leverantören. 

    

 

 

 

 

Vid lyftningen ska man försöka att få väggfoten att hamna 

på plankor som går tvärgående mot armerinsstegarna. 

Väggarna som känsliga eller element med stora öppningar 

som lätt kan skadas i underkant ska på samma sätt kilas 

enligt Figur 12. 

 

 

     

 

 

 

 

Figur 10. Liggande element vis avlastning 
[54] 

Figur 11. C-krokar [54] 

Figur 12. Avlastning för element som ej 
monteras direkt [54]  
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4. Miljöaspekter 
I ett tidigt skede i byggprocessen d.v.s. projekterings- och planeringsprocessen bestäms stomsystem. 

Valet av material är oftast beroende av valet av byggmetoden och typen av konstruktion. Med valet 

av konstruktion begränsas möjligheterna att välja material därför görs det viktiga miljövalet i ett tidigt 

skede i byggprocessen. Figuren nedan visar betongens kretslopp. 

Alla parter som entreprenörer, konsulter, byggherrar och materialtillverkare påverkar byggandet av 

det långsiktigt hållbara samhället. Eftersom det är viktigt att skapa resurssnåla processer, med vilket 

man menar att man på ett bra sätt använder och sparar på jordens resurser.  

Att hitta rätt material och produkter som står till marknadens förfogande hjälper livscykelanalyser 

(LCA) och byggvarudeklarationer till i byggbranschen. Det är viktigt att studera materialets kretslopp 

och vara medveten om att det är viktigt med ständiga lösningar . Man ska välja hus med lång 

livslängd, återanvändning av produkter ska eftersträvas och återanvändning av material och 

produkter är också en betydelsefull fråga i byggprocessen .   

Genom att man undviker fuktproblem med val av konstruktions typ och byggmetoden påverkas även 

drift- och underhållsfrågor. På så sätt påverkas även möjligheterna att demontera och återanvända 

material i konstruktioner. Genom att betongelement måttbeställs färdiga från fabrik minimeras 

avfallen som uppkommer vid platsgjutning på en arbetsplats [13].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 13. Betongens kretslopp [13]. 
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5. Referensprojektet 

5.1 Hus N, Linnéuniversitet i Växjö 
På grund av behovet av ytterligare lärosalar, yta till IT-avdelningen och arbetsplatser till medarbetare 

på Linnéuniversitetet i Växjö, bestämde fastighetsägaren Videum att bygga ett nytt hus söder om det 

befintliga Hus M med 6900m2 som syns i Figur 14 nedan . I skrivande stund pågår byggprocessen för 

fullt och planerat kommer byggnaden stå klar i november 2010 [18].  

 
Figur 14. Situationsplan över Hus N [46]. 

Eftersom marken där objektet byggs idag bestod av berg var man tvungen att spränga ungefär 7000 

kubikmeter berg och transportera bort från arbetsplatsen. Husets källare byggs ihop med det 

befintliga Hus M där fläktrum, serverrum m.m. kommer att finnas. Källarväggar är uppbyggda av 

betong. På grund av tidsbristen valde man att jobba med skalväggar som har tillverkats av 

Skandinaviska Byggelement i Katrineholm. Objektet kommer att bestå av olika huskroppar med en, 

två eller trevåningsplan som kommer att vara uppbyggd av en limträstomme. Färdiga väggblock 

levereras från Norrlandsträhus och monterats direkt på stommen. Eftersom varje huskropp är unik 

för sig kommer husets fasader att kläs in i olika material, liggande fjällpanel av varmbehandlat furu, 

stående träpanel av furu, betongelement, fasadskivor och stora glaspartier. På husen som har en eller 

två våningsplan kommer taket att beläggas med moss-sedum [40].  
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6. Metod  

6.1 Kvalitativ metod 
Den kvalitativa metoden belyser inte statistik från siffror eller tal. Utan inriktar sig mot datainsamling 

i form av intervjuer respektive verbal eller skriven data som senare går att analysera. För att få en 

fördjupande förståelse i ett ämne, en händelse eller en situation används denna metod [3].  

I examensarbete baseras till största delen av resultatet på intervjuer med olika företag.  Detta för att 

få fram fakta över hur skalväggar fungerar i byggprocessen och var bristerna respektive styrkan i 

användandet av skalväggar ligger. 

6.2 Datainsamlingsmetoder 

6.2.1 Intervjuer 

Det är i byggskedet det uppenbarar sig om metoden att använda skalväggar är fördelaktiga för 

byggföretagen. Intervjuer har gjorts med ett antal för projektet, relevanta huvudpersoner så som 

projektledare, platschefer, arbetsledare, entreprenadingenjörer, hantverkare och montörer. Frågorna 

är riktade mot personal i olika etablerade entreprenadföretag samt tillverkningsföretag för att utreda 

vad deras inställning är av att använda sig av skalväggar. 

6.2.2 Observationer 

En del av syftet med arbetet var att bedöma skalväggar gentemot både homogena prefabricerade 

väggar och platsgjutna väggar under byggets förlopp. Därmed har iakttagelser gjorts över hur 

tillverkningsprocessen och användandet av skalväggar i byggskedet gått till. Observation i form av 

studiebesök har gjorts för tillverkning respektive användandet av skalväggar på byggarbetsplats hos 

två lokala företag, A-betong AB i Vislanda och byggnation av Hus N i Växjö som utförs av Peab. 

6.2.3 Enhetsstatistik för Tid- och Kostnadskalkyl 

För att kontrollera de ekonomiska skillnaderna mellan skalväggar och platsgjutna väggar gjordes tid- 

och kostandskalkyl på respektive. Där vi har tagit Hus N i Växjö som referensprojekt. Massiva 

förtillverkade betongelement blev redan från början aldrig aktuella för byggnationen och togs aldrig 

hänsyn till i jämförelsen.  
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Genom kontakt med kalkylingenjörer på byggentreprenadföretaget Peab så kunde värden på tid och 

kostnad jämföras för Hus N. Då det uppenbarar sig var fördelarna respektive nackdelarna ligger hos 

de två olika byggmetoderna. 

Sedan kunde det kalkylerade resultatet av skalväggar jämföras med den verkliga uppföljningen på 

bästa möjliga vis, för att kunna utreda avvikelser mellan teori och verkliga utförande. 

6.2.4 Miljöutredning 

I och med att klimatfrågan blir större och större ville vi även se vilka för och nackdelar skalväggar för 

med sig vad gällande miljö, gentemot de andra två byggmetoderna. Där vi granskar 

tillverkningsmetoderna och transporterna. 
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7. Genomförande 

7.1 Mätinstrument 

7.1.1 Intervjuer 

När fakta har tagits fram för att kartlägga möjligheterna med de olika byggmetoderna har litteratur 

varit användbart. Däremot fann vi att litteraturen inte tog upp fördelar och begränsningar. Därav har 

vi vänt oss till verkligenheten i form av intervjuer för att komplettera examensarbetet med 

information hur det fungerar i praktiken. 

Inför intervjuer valdes frågor som lyfter fram användningen av skalväggar i byggproduktionen. Valet 

av intervjupersoner har plockats ut från tillverkningsföretag till dem som jobbar i 

byggentreprenadföretagen byggbranschen som stött på skalväggar i deras arbete.  

Entreprenadföretag vi har intervjuat:  

   

   

 

Tillverkningsföretag vi har intervjuat:  

 

   

   

7.1.1.1 Konfidentiellt 

Allt deltagande i undersökningen till examensarbetet har varit öppet och inte konfidentiellt. Då 

anonymitet till arbetet inte påverkar resultatet. Intervjuade personer har gett sitt medgivande av att 

deras intervjuer och namn får användas i examensarbete.  

Däremot har vi fått ta del av värden från företag som visat tydligt uppgången när det gäller 

användandet av skalväggar. P.g.a. konkurrensen på marknaden vill inte företagen lämna ut den 

statistiken, i och med det har vi har fått begränsa oss i rapporten. 
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7.1.2 Fältstudier 

För att ta hänsyn till arbetet runt skalväggarna har besök på A-betongs fabrik i Vislanda genomförts 

för att beakta själva produktionen och framställningen av skalväggar. På så sätt kunde vi sätta oss in i 

hur väggarnas konstruktion uppförs och fungerar. Studiebesöket på A-betongs fabrik finns mer 

redovisat i Bilaga 1. 

Vidare har observation ägt rum när Peab har monterat skalväggar i källaren på referensobjektet Hus 

N. Detta för att ta del av arbetsprocessen med väggarna. 

7.2 Undersökning och databehandling 
Byggbranschen är alltid i utveckling och nya lösningar forskas ständigt fram. På så sätt har vår 

målsättning inte varit att påvisa att ett byggsystem är att föredra framför ett annat. Byggprojekt är 

olika och i sin tur unika därför har vi valt att lägga fokus på: 

- Att göra en allmän bedömning över de olika byggmetoderna. 

- Redovisa trender och erfarenheter. 

- Uppmärksamma förbättringar i olika skeden. 

7.2.1 Förberedelser 

Intervjufrågorna som kan ses under Bilaga 7 har förbereds innan intervju tillfällena. Där vi har valt att 

dela upp våra frågor till respektive yrkeskategori: 

- Platschefer/Arbetsledare 

- Hantverkare 

- Tillverkare 

Detta val har gjorts med hänsyn till informationen vi velat få fram. Hos platscheferna resp. 

arbetsledarna har vi velat få en inblick i företagets syn över valen på byggmetod som gjorts. 

Hantverkarna står mer för det praktiska. Där deras tycke om hantering av byggmetoderna är 

intressanta. Med tillverkningsföretagen var syftet att få reda på den svenska marknadens efterfråga på 

prefab väggar och en möjlig framtid. 

För att kunna använda oss av informationen vi fick fram under intervjugången har samtliga intervjuer 

spelats in och transkriberats för att sedan kunna göra en sammanfattning av dessa och kunna 

använda de under resultat delen.  
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I vissa fall har intervjuer gjorts över telefon på bestämd tid. Dessutom har information försetts via e-

post.   

7.2.2 Databehandling 

7.2.2.1 Intervju 

Sammanställningen av intervjuerna har gjorts för att undersöka skillnader och liknelser hos de olika 

parterna i byggbranschen vad gällande skalväggar, massiva betongelement och platsgjutet. Detta har 

sedan redovisats i denna rapport i form av text samt tabeller och diagram. 

7.2.2.2 Tid- och kostnadskalkyl 

Enheter och siffror som tagits med vid jämförelsen av tid- och kostnads aspekter med de olika 

byggmetoderna har analyserats. Vilka har därefter redovisats och sammanfattats i tabeller med 

beskrivande text. 

7.2.3 Miljöutredning 

En kortare miljöutredning gjordes med Hus N som referens. Där vi har analyserat tillverkningen av 

skalväggarna, transporterna från fabriken till byggarbetsplatsen och även gjutningen av väggarna. Med 

i utredningen är byggnadens bjälklag över betongväggarna. Då Skandinaviska Byggelement har 

levererat skalväggselement med plattbärlagselement till Hus N på samma leverans. 

Därefter har vi teoretiskt räknat om skalväggarnas åtgång till massiva respektive platsgjutna väggar 

för att jämföra transporterna. 
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8. Resultat och Analys 
I den här delen redovisas resultaten som har fåtts genom gjorda undersökningar. Dessa är baserade 

på intervjuerna som har gjorts, datainsamling och beräkningar av data som vi fått ta del av. Ur 

resultaten drar vi sedan slutsatser och analyserar varför resultaten är som de är. 

8.1 Tillverkning och efterfrågan 

8.1.1 Efterfrågan 

Även om träbyggnader börjar bli mer och mer populärt att skapa, så är betong likväl ett väl utnyttjat 

byggnadsmaterial. Uppgifter från Statistiska Centralbyrån påvisar att år 2008 gjordes totalt 9043 

lägenheter när det gällde flerbostadshus, varav 88 % byggdes med betongstomme vilket kan ses i 

Tabell 1 nedan.  

 

Stommaterial i flerbostadshus Antal Lägenheter 
Trä 991 
Betong 7944 
Annat 108 
TOTALT 9043 

Tabell 1. Material i stomme för flerbostadshus år 2008 [39] 
 

Samma källa baserat på samma byggnationer vid år 2008 åskådliggör att helt eller delvis förtillverkade 

stomdelar är vanligare än platsbyggt. Tabell 2 visar att endast 21 % av flerbostadshusen gjordes med 

platsbyggd tillverkningsmetod. Vilket teoretiskt skulle betyda att totalt ca 70 % av de 9043 bostäderna 

som byggdes det året, skulle vara byggt i betong med prefabricerade element. Hur stor del som har 

massiva element eller skalväggar förekommer dock inte utav informationen. 

 

Tillverkningsmetod för 
stommen i Flerbostadshus 

Antal Lägenheter 

Helt tillverkat 2381 
Delvis förtillverkat 4771 
Helt Platsbyggd 1891 
TOTALT 9043 

Tabell 2. Tillverkningsgrad i stomme för flerbostadshus år 2008 [39] 
 

 



29 

Emina Deumic & Madelaine Hedin 

8.1.1.1 Byggnadsobjekt 

Det är ytterst ovanligt att skalväggar sätts i mindre byggnader eller industribyggnader. Då det inte är 

ekonomiskt lönsamt för byggentreprenaderna. Enligt företagen används skalväggar till största delen i 

nybyggnation av större bostadshus. Där de framförallt uppskattas av byggföretagen när de ska göra 

källargrunder och innerväggar.  

Så här svarade de båda tillverkningsföretagen när vi ställde frågan över vilken sorts byggprojekt de får 

order om att göra skalväggar till: 

"Vi producerar mest för större bostadsprojekt... Flerfamiljshus utgör 95 %."  
– Lars Bratt, Skandinaviska Byggelement 
 
"99 % är för bostadshus med lägenheter, oftast höga hus. Inga villor, det är inte 
kostnadseffektivt."  
– Eric Hartonen, A-betong   

8.1.1.2 Exempel på byggnader med skalväggar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17. Sockertoppen, centrala bostadsrätter i Lund. 
Byggstart oktober 2010 [49] 

Figur 16. Essinge udde, flerbostadshus i Stockholm. 
Stomme av plattbärlag och skalväggar kompletterat med 

stålpelare och utfackningsväggar. Färdigt 2007 [48] 

Figur 18. Svea Torn, ett 55 m högt bostadshus 
Stockholm. Byggt2007 [50] 

Figur 15. Kv. Alabastern, ett 16-våningar högt 
bostadshus i Växjö med skalväggar som innerväggar. 

Byggår2010-2011[47] 
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8.1.1.3 Exempel på möjligheter med skalväggar 

Skalväggar har inga begränsningar när det gäller påverkningen av den arkitekturiska aspekten på 

byggnader. I Tyskland har de kommit längre i utvecklingen när det gäller användandet av skalväggar 

och arbetar väldigt effektivt med det [29].  Bilderna nedan är från olika tyska skalväggs tillverkare, 

som visar exempel på vad som är möjligt att skapa med skalväggar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19. Bygge med rundaformer i Regensburg, Tyskland [51]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20. Brandvägg som är 13meter höga i skalväggar för en sporthall, Tyskland [51].  

 

 

 

 



31 

Emina Deumic & Madelaine Hedin 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20. Ett arkitektur ritat familjehem byggd med skalväggar[51].  

8.1.2 Tillverkning 

Skalväggar har inte förekommit i Sverige markant fören ca 10 år sedan. Tillverkningen i Vislanda på 

A-betongs fabrik tog fart 2004.  Detsamma gäller för Skandinaviska Byggelements fabrik i 

Katrineholm.[25,27].  Byggentreprenad företagen började upptäcka byggmetoden och insåg att det 

var en bra lösning som ersättare till plastgjutet. När produktionen satte igång märktes det att 

skalväggar var eftertraktade och beställningarna blev fler. Produktionsmängderna ökade år efter år. 

Skandinaviska Byggelement såg en markant ökning fram till åren innan finanskrisen (2009), vilket kan 

ses i Figuren nedan. Efterfrågan minskade egentligen inte utan byggnadsprojekten blev bara färre[25]. 

 

 

 

 

 

 

Figur 21. Produktionsmängderna över skalväggs tillverkning [25].  

Skandinaviska Byggelement som i nuläget jobbar i skift kan producera fram i snitt ca 180 

väggar/dygn[25]. 
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8.2 Projektering 
Prefeb väggar kräver mer planering och förberedelser redan innan byggstart. Är något fel från början 

kan det bli fler fel och en negativ dominoeffekt kan utbrista på byggarbetsplatsen. Största nackdelen 

med skalväggar enligt flera av företagen vi pratar med är att väggarna kan komma med brister. Då 

genomförningar och håltagningar saknas.  

Projektets kvalité säkras redan i ett tidigt projekteringsskede, genom att parter samverkar och korrekt 

information alltid överförs mellan byggandets olika faser  

Genom att först rita konstruktionsritningar och sedan rita produktionsritningar för tillverkningen, 

görs en dubbel kontroll av handlingar och man får ett säkrare underlag. Exempelvis görs en extra 

kontroll på öppningar och utsparningar för eldosor, installationer m.m. Under förutsättningen att 

handlingarna har täckt alla funktioner från början. 

Tillverkarna påstår att man undviker fel i produktionen genom att ha med beställaren i ett tidigt 

skede. Även att ha klara handlingar innan tillverkningen startar kan också effektivisera byggprocessen 

och på så sätt även minska ner de fel som uppstår. VVS-konsulten kan i ett tidigt skede ge kunden 

bättre lösningar genom det kan han påverka klimatet, värme & kyla redan på idéstadiet. 

Jämför man med platsgjutet så kan det lätt hända att fel i ritningar aldrig upptäcks. Då man tar med 

sig fel från projekteringsfasen till det färdiga resultatet. Den gjutna väggen får då fel öppningar. 

Däremot kan felen upptäckas strax innan gjutningen och då är det enkelt för byggarna att korrigera 

det. 

Vissa entreprenörer har ändrat eller är på väg att ändra sin arbetsorganisation genom att hålla isär 

försäljning och byggproduktion. Byggbranschens traditionella organisation består oftast av 

avdelningschefer, arbetschefer och platschefer. Figur 22. visar hur man istället kan organisera 

affärschefer som har ett regionalansvar men däremot inga personalresurser under sig som t.ex. 

yrkesarbetare eller platschefer. Dessa har flyttats i kärnan av en pool under regionchefen.  I den 

förändrade organisationen innebär det att projektledning handlar om att arbeta i ett tidigt stadium 

och åstadkomma ett projekt för egen regi eller för köparens räkning. Samarbete mellan konsulter som 

installatörer m.m. i ett tidigt skede där alla kan bidra med kunskap och studera alternativa lösningar 

bidrar till att projektutvecklingen blir 80 % för ett bra resultat, medans produktionen kommer i andra 

hand och utförs med interna eller externa resurser. Oftast har man tagit hem jobb även om man har 

gjort dåliga affärer för att sysselsätta sina anställda, som inte är fallet med den här typen av 

organisation. Genom att inte ha fast anställd arbetskraft kan man på så sätt välja mellan de olika 

byggmetoderna och köpa billigare eller bättre på marknaden. Beslutet i så fall gör att man inte är 

bunden vid egna fasta resurser ifall man väljer att arbeta med industiraliserade lösningar [5] 
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Figur 22. En förändrad arbetsorganisation där man skiljer på försäljning och byggproduktion [5] 

 

8.3 Konstruktion  

Platsgjutet är föregångaren till prefab väggarna. Hela idén med prefabricerade väggar är att de ska ha 

samma funktion som platsgjutet och klara av det utan problem för hållfastheten i byggnaden [41]. 

Betongindustrin har skapat många olika metoder för att bygga betongstommar för alla typer av 

byggnader. Beroende på typ av metod kan väggarna därmed bli bärande eller icke bärande. Väggarna 

har som uppgift att ta upp horisontal- samt vertikalkrafter som kan uppstå. För att klara av dessa 

förbinds t.ex. skalväggar med plattbärlaget med hjälp av B-järn enligt Figur 23 och ihopkopplingar 

förstärks antigen med skarvnät som i Figur 24 eller med byglar som visas i Figur 25. På så sätt uppnås 
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samma effekt som för ett platsgjutet bjälklag. När väggen gjuts fås en homogen vägg med samma 

egenskaper som platsgjuten vägg med konstruktiv samverkan.  Armeringsstegarna som förbinder 

skalväggen är till för att klara av formtrycket när man gjuter mellanrummet [16].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 23. Längsupplag på skalvägg [31]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 24. Plansnitt för väggskarvar [31]. 
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Figur 25. Princip för ihopkoppling med byglar[31]. 

Största skillnaden mellan skalväggar och massiva betongelement är kopplingen mellan vägg - grund 

och vägg – bjälklag. Massiva betongelement saknar egenskapen att kunna länkas med armering 

mellan de olika byggnadsdelarna. När dessa element kommer till byggarbetsplatsen monteras de till 

byggnaden med bruk under. Skalväggar, i och med att de fortfarande är öppna i mitten kan 

ihopkopplas med armeringsstänger som visas i Figur 26. Vilket bildar en mycket mer stabil 

konstruktion än homogena prefab väggar. 

 

Figur 26. Armeringsstänger kopplar samman grund -  skalvägg samt skalvägg - skalvägg [55]  
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Annars har väggarna samma konstruktion invändigt. De förstärks ibland med extra armeringsjärn 

enligt konstruktionsberäkningar med aktuell lastnivå. Exempel på armeringsförstärkning syns i Figur 

27. Större håltagningar behöver mer stabilitet runt om för att klara av vertikala och horisontella 

krafter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 27. Bygghandling för en skalvägg med håltagning [31]. 

SIDA 1 

SIDA 2 
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Eftersom konstruktioner under marknivå med stor sannolikhet kan bli utsatt för vatten, är 

platsgjuten betong som är vattentätt inte tillräcklig för att uppnå ett säkert resultat. Olika typer av 

fogtätningar har kommit på marknaden som gör att vattnet ej kan tränga igenom. Figuren 28 nedan 

visar en fogtätning. Produkten består av Bentonitlera vilken sväller då den kommer i kontakt med 

vatten och på så sätt tätar fogarna och gör de vattenogenomsläppliga.  För att göra konstruktionen 

ännu mer säker läggs ett lager asfaltpapp på fogarna som skyddar och gör det vattentätt. Principen 

visas i Figur 29. 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 28. Fogtätning med ler [42]. 

 

 

 

 

 

Figur 29. Tätning med asfaltspapp på utsidan av konstruktionen [54].  

Betong har egenskaper som är väldigt fördelaktiga vid byggnationer. Skalväggar och dess uppbyggnad blir 

inget undantag. Tabell 3 nedan visar olika egenskaper för vad skalvägg respektive massiv vägg kan klara av. 

 

 

 

 
 

 
*Tillvekningsmått 160-400mm. **Täckskikt 15mm med normalarmering. *** Beroende på täckskikt och belastning 

Tabell 3. Egenskaper för Skalvägg resp. Massivt betong element [11]. 
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Skalväggar kan isoleras för att uppnå bättre värmeisoleringsförmåga. Det är dock mycket svårare att 

producera denna typ av vägg på fabriken. Då tillverkarna får stå och trycka in isoleringen mellan 

armeringsbyglarna och pussla ihop det till en bra täcke av isolering. 

 
Figur 30. Skalvägg med isolering [51]. 

8.4 Tid och Kostnad  

Med olika faktorer och en jämförelse på kostnader och arbetsförhållanden som har gjorts redovisas 

orsakssammanband som har bidragit till ökade kostnader. Dessa består av olika efterarbeten som har 

gjorts på platsgjutna- respektive skalväggar som också har redovisats under resultatdelen. Eftersom 

hus oftast ska stå i 50 år och underhållas har man oftast undvikit att ta risker och avgränsat sig för 

försök genom normer och bestämmelser. Man har inte vågat använda nya metoder, idag är företag 

mer öppna för nya tillvägagångssätt. På senare år har det skett förändringar och användningen av nya 

metoder uppkommer hela tiden. Det har lett till nya forskningar som har gett oss nyare erfarenheter 

för användning av prefabricerade element som i sin tur har resulterat till lägre kostnader och kortare 

byggtider [21]. 
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8.4.1 Kostnad 

Eftersom ett pris inte säger så mycket måste en tolkning ingå i den, där det redogörs vilka faktorer 

som har påverkat själva priset. 

I priskalkyler för byggnation av betongväggar beaktas förutom konstruktion och produktion 

kostnader även betongelementens transport- och montagekostnader inklusive krankostnader. 

Bortsett från transport och montagekostnader har även kostnaderna för efterläggning och fogning 

inräknats samt kostnader för arbetsledning.  

I och med att marknaden har olika alternativ att erbjuda kan det också påverka kostnaderna som de 

olika alternativen kan orsaka. 

8.4.1.1 Kostnader för de olika väggtyperna 

Skalväggen säljs som ett grundkoncept, där man räknar en hel skalvägg. Sedan har kunden själv 

möjlighet till att göra förändringar där allt räknas som tillägg. Det som gör det dyrare är att montera 

eldosor eller att formsätta hål i väggen. Orsaken till det är att det medför högre arbetstid på fabriken 

och att mängder av armering ökar som i sin tur medför högre kostnader för tillverkningen [27].  

Tillverkarna som vi varit i kontakt med påpekar att de blir billigare att tillverka stora element än att 

tillverka små för tillverkningsföretagen. Orsaken till det är att varje betongelement måste hanteras på 

fabriken var element för sig, på så sätt läggs mer arbete på en mindre yta vad gällande lyft hantering 

m.m. Kunden påverkas dock inte av det eftersom de betalar väggarna per m2. Däremot råkar de ut 

för samma arbete när de ska montera väggarna på bygget [25,27].  

Om vi jämför priserna på skalväggar emot de andra två byggmetoderna ser man en tydlig skillnad. 

Priset för en skalvägg är cirka 600kr/kvm medan priset för en massiv vägg är ca 950kr/kvm, som har 

fåtts under en intervju med Magnus Fridvall från A-betong. Kostnader för platsgjutning blir ungefär 

800kr/kvm som framgår av bilaga 2.  

8.4.2 Tid 

Styrande för platsgjutning är uttorkningstiden för betongen. Som i sin tur påverkar även ekonomin 

för hela projektet. Med allt pressande byggarbetstider känner arbetarna sig stressade på grund av att 

man inte får tillräckligt med tid då ekonomin avgör. Istället för att förlänga tiderna borde man 

eliminera dessa innan de ens uppstår.  
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Med hjälp av skalväggar är man mindre väderleksberoende och på så sätt går arbetet snabbare framåt 

och man erhåller mindre skador på byggnaden. Eftersom väggarna inte blir utsatta för fukt under 

betongskalets härdning elimineras torkproblem och på så sätt även fukt- och mögelskador som 

betongarbetarna berättade under intervjuerna. Kvalitén har också stor betydelse och allt eftersom 

skalväggar snabbt fås upp och monteras fås på sätt snabbt ett tak upprest och man får skydd mot 

regn och vind. På så sätt får man ventilation inomhus och arbetarna får en bättre 

arbetsmiljötemperatur.  

Genom att sätta upp fler och fler element kan även en inkörning bidra till en minskning av den totala 

byggtiden för förtillverkade element. Det är känt att erfarenheter från en etapp i stora projekt kan 

användas till nästa etapper och t.o.m. förbättras. Detta kunde vi inte konstatera när det gäller 

byggandet av Hus N men däremot har flera intervjuer med de anställda bevisat att det är ett faktum 

och att man kan förbättra t.ex. monteringen av skalväggar. En kortare monteringstid kunde 

åstadkommas även genom att man förberedde sig. Genom att göra en noggrann utsättning klar innan 

väggarna kom till plats, och med att montera monteringklossar och träreglar för avstängning som 

exempelvis visas i Figur 31.  

 
Figur 31. Förberedelser inför motering av skalväggar på grundplatta. Hus N, Växjö. 

Foto: Emina Deumic 2010-04-15 
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8.4.3 Jämförelse 

Vi tar en titt på skalväggs användadet i referensprojektet Hus N. För att se var skillnaden mellan 

platsgjutna betongväggar och skalväggar ligger när det kommer till tid och kostnad. 

Massiva element var från början inte aktuella i referensprojektet Hus N p.g.a. att de inte var lämpliga 

för konstruktionen (se avsnitt 8.2). Därmed uteslöt Peab de massiva elementen och valde endast att 

göra en kostnadsjämförelse på skalväggar och platsgjutna väggar vid kalkylskedet.  

Enheter för mängder, tider och kostnad är framräknat av Kalkylingenjör Lars-Inge Sandqvist på Peab 

Sverige AB. Värdena i följande två Tabeller kommer ur Bilaga 2. 

TID- OCH KOSTNADSKALKYL FÖR PLATSGJUTEN VÄGG 

  Mängd/Enhet Arbete Kostnad 
    
DIREKTA KOSTNADER     
     
Väggar   
   
Betongväggar  1469 m2 1756 timmar 1 221 184 kr
   
Summa:  1756 timmar 1 221 184 kr
   
   
INDIREKTA KOSTNADER   
   
Omkostnader   
   
Kranförare  400 timmar 400 timmar 136 000 kr
Kran  1 st  544 200 kr
Betongpump  1 st  37 000 kr
Maskiner, verktyg och 
skyddsutrustning 

 1756 timmar  45 656 kr

Objekttillägg, personalbodar 
och tillfälliginstallationer 

 83 timmar 723 326 kr

   
Summa:  483 timmar 1 486 182 kr
   
Platsorganisation   
   
Arbetsledare 2  8 mån  371 142 kr
    
Summa:    371 142 kr
    
    
TOTAL SUMMA: 2 239 timmar 3 078 508 kr

Tabell 4. Tid- och kostandskalkyl för platsgjuten vägg. 
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TID- OCH KOSTNADSKALKYL FÖR SKALVÄGGAR 

  Mängd/Enhet Arbete Kostnad 
    
DIREKTA KOSTNADER     
     
Väggar   
   
Betongväggar  1456 m2 679 timmar 1 556 986 kr
   
Summa:  679 timmar 1 556 986 kr
   
   
INDIREKTA KOSTNADER   
   
Omkostnader   
   
Kranförare  280 timmar 280 timmar 95 200 kr
Kran  1 st  409 520 kr
Betongpump  1 st  17 700 kr
Maskiner, verktyg och 
skyddsutrustning 

 679 timmar  17 654 kr

Objekttillägg, personalbodar 
och tillfälliginstallationer 

 44 timmar 656 640 kr

   
Summa:  324 timmar 1 196 714 kr
   
Platsorganisation   
   
Arbetsledare 2  7,3 mån  336 347 kr
    
Summa:    336 347 kr
    
    
TOTAL SUMMA: 1 003 timmar 3 090 047 kr

Tabell 5. Tid- och kostandskalkyl för skalväggar. 

Det tar oftast längre tid innan själva bygget startar fysiskt då projekteringsprocessen är tidskrävande. 

Men väl när bygget är igång kommer man att reducera antalet timmar dramatiskt med prefabricerat 

byggandet. Som framgår av tabellerna ovan blev tidsåtgången för prefabricerade skalväggar 1 003 

timmar jämfört med de platsgjutna väggarna som sammanlagt tar 2 239 timmar. Detta är resultat från 

att mindre arbetsmoment krävs på byggarbetsplasten. Skalväggar ser till att konstruktionen uppförs 

snabbare. Sedan har skalväggar fördelen att de gjuts på stålform i fabrik och ytan behöver då inte att 

efterarbetas utan kan i stort sett bara målas direkt. Medan platsgjutna väggar behöver slipas p.g.a. av 

ojämnheter av formen som har används under gjutningen.  

Ur kostnadssynpunkt är prefabricerade skalväggar 22 % dyrare än platsgjutna väggar. Som framgår 

om man jämför slutsumman i Tabell 4 och Tabell 5. Vid val av skalväggselement påverkas 

arbetsplatsomkostnader. På grund av att byggtiden minskas med 1236 timmar (skillnaden av 
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slutsumman på arbetstid i Tabell 4 och Tabell 5), som är mer än halva tiden. Detta medför även att 

byggherren kan hyra ut lokaler och få in hyra tidigare än planerat.  

8.5 Arbetsmiljö 
Undersökningar i form av intervjuer har gjorts, där 5 stycken bygghantverkare inklusive kranförare 

har besvarat på frågor som var relaterade till avlastning, montering m.m. En bättre arbetsmiljö med 

större andel förtillverkning kunde uppnås som är uppskattad från både arbetsgivaren och dess 

anställda. Enligt arbetsmiljölagen så har arbetsgivaren ansvar för miljön. Med en god arbetsmiljö ökar 

man även produktiviteten enligt betongarbetarna och man uppnår även en god kvalitet. På så sätt 

kunde man få lägre produktionskostnader.  

Enligt Kejld Paus så framgår det att så kallad ''rent bygge'' minskar risker för olycksfall och ökar 

prestationsförmågan. Allt det uppnås med hjälp av olika förebyggande åtgärder och förbättringar som 

införs under ett projekt.   Genom att produktionen förflyttas till skalväggstillverkarens fabrik behöver 

inte arbetsmoment att utföras på höga höjder som medför t.ex. mindre antal fallolyckor.  

Så som det framgår av intervjuerna har man inte behövt slipa undersidan av bjälklaget, eftersom man 

använde förtillverkade plattbärlag vilket är nödvändigt i samband med helgjutningen. 

Betongarbetarna har på så sätt inte behövt andas in betongdamm som faller ner från bjälklaget som 

är mycket skadlig. På samma sätt har man inte behövt efterarbeta skalväggarna som platsgjutna 

väggar som inte har en jämn yta. Avfallsmängden minskades eftersom elementen är måttbeställda och 

i stort sett inte bidrar till spill.  

Man kan konstatera att man får en renare och bättre arbetsmiljö på arbetsplatsen med användning av 

skalväggar, som bekräfftas i det här fallet. Byggandet av referensobjekt Hus N har inte behövt ett 

större lagringsutrymme av material och redskap för efterbehandling och man har haft ett rent bygge 

med mindre spill och inga olyckor. 

8.6 Miljöpåverkan 
Att sätta miljökrav är upp till beställaren. Det som påverkar miljön i stor utsträckning är 

transporterna som i det här fallet hade kunnat minskas ifall man hade beställt väggar från närliggande 

tillverkare. I vanliga fall så är det kvalitén och priserna som oftast bestämmer för byggentreprenaden, 

och man är redo att även beställa från utlandet t.ex. Polen.  
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8.6.1 Material 

Genom att förebygga antalet restprodukter d.v.s. att leverera varor och produkter som monteras 

direkt förbättras miljön på arbetsplatsen och man minskar antal restprodukter som måste tas hand 

om. På så sätt elimineras spill nästan totalt samt att engångsformvirke för platsgjutning försvinner 

helt.  

För att klara av rivning och återanvändning av material måste hus vara demonterbara . Det uppnås 

med fabrikstillverkade stommar som kan monteras och demonteras på arbetsplatsen. Något som blir 

svårt är att urskilja betong och armeringsjärn eftersom dessa redan är gjutna och armerade ihop. 

8.6.2 Transporter 

Det är beställarens miljökrav på byggprojektet som bidrar i utgångspunkt till insatser redan i ett tidigt 

skede. Entreprenören vill oftast ha en produkt till lägsta pris, även om produkten är flera mil bort har 

det stor påverkan på miljön, kvalitén och arbetsmiljön. Eftersom tillverkningen av skalväggar har 

skett i Katrineholm och på så sätt behövt transporteras är det största miljöpåverkan genom 

transportutsläpp. Jämför man tidigare och dagens antal tillverkare så finns det fler fabriker som 

transporterar närliggande med innan då det fanns få fabriker och på så sätt behövde man transportera 

längre sträckor. Även om det idag förekommer transport till avlägsna platser så försöker man 

använda sig av återtransport d.v.s. Att man använder lastbilarna och för tillbaka något gods på 

tillbakavägen.  

Jämför vi platsgjutet och skalväggar på Hus N får vi nedan följande skillnader på transporterna. 

Värdena är baserade på mängd förteckning och fakturor från byggnation av Hus i växjö, se Bilaga 4 - 

6. 

Skalväggar 
 Avresa - Destination Avstånd 

i mil 
Antal transporter 

(tur och retur) 
Skalväggar + Plattbärlag Katrineholm – Växjö 31 58 
Betonggjutning Räppe (Växjö) – Hus N, Växjö 0,9 162 
TOTALT  31,9 220 

Tabell 6. Transporter för skalväggar och plattbärlag inkl. betonggjutning [19,31,46]. 

Platsgjutna väggar 
 Avresa - Destination Avstånd 

i mil 
Antal transporter 

(tur och retur) 
Betonggjutning väggar Räppe (Växjö) – Hus N, Växjö 0,9 82 
Betonggjutning bjälklag Räppe (Växjö) – Hus N, Växjö 0,9 112 
TOTALT  1,8 194 

Tabell 7. Transporter för betonggjutningen av väggar och bjälklag [19,31,46]. 
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Transporter är svarta fåret för miljön. En tung lastbil som kör på de svenska vägarna släpper ut ca 6,7 

kg koldioxid för varje mil, det är ungefär 2,5 liter diesel [17]. 

Koldioxid är skadligt för miljön då det påverkar den negativa klimatförändringen. Naturen blir allt 

sämre på att ta hand om koldioxiden själv och därför bör minskningen av utsläppen minska [22]. I 

vår jämförelse på Hus N märks nackdelen med att ha så långa transporter i Tabell 8 här nedan. Det 

som inte är medräknat här är förstås massiva betong element. Massiva väggar är tyngre än skalväggar, 

därmed hade massiva väggar krävt mer transporter än skalväggar från tillverkningsorten. Då 

lastbilarna har begränsningar när det gäller lastvikt. 

Transportskillnad 
Byggmetod Totalt antal transporter Totalt antal mil Koldioxidutsläpp 

Skalväggar + plattbärlag 220 7018 47 ton 
Platsgjutna väggar + bjälklag 194 349,2 2,3 ton 

Tabell 8. Transportskillnad mellan skalväggar och platsgjutet för Hus N. 

Granskar man transportpriset för platsgjutet och skalväggar i kalkylberäkningen i Bilaga 2 för Hus N 

finner man att priset stiger obetydligt för skalväggar jämfört med plastgjutet. 

Transportkostnader 222 • 179 = 39 579kr för skalvägg 

Transportkostnader 194 • 179 = 34 726kr för platsgjutet 
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9. Diskussion 

9.1 Tid och Kostnad 
Skillnaden i kostnad mellan plastbyggt och att använda skalväggar är marginell. Den platsbyggda 

metoden kräver en större arbetsinsats eftersom fler byggarbetare behövs ute på byggarbetsplasten, i 

och med att fler moment måste genomföras. På så sätt påverkas även de gemensamma kostnaderna 

som arbetsledning och samordning markant. 

Med prefabricerat väggar krävs det oftast en större kran eftersom elementen är tynga. Detta leder 

oftast till höga kostnader. Skalväggar har den fördelen att de är lättare än massiva väggar och man 

behöver inte så stor krankapaciteten. Vid platsbyggda stommar blir det dock ännu högre 

krankostnader eftersom det förekommer fler lyft för t.ex. formar med längre tider. Det överstiger 

krankostnaderna mer än vid plastbyggt. I och med det ligger skalväggar till fördel framför plastbyggt. 

9.2 Konstruktionen 
Skalväggselementen kan skadas under transport och avlastning eller komma fel tillverkade till 

byggarbetsplatsen. Det medför att arbetarna blir utan det färdiga elementet och man får ett stopp på 

byggandet. På så sätt är entreprenörer inte fria utan är bundna till tillverkare och är styrda av dessa. 

Oftast tar det ungefär tre veckor för att få ett nytt element p.g.a. efterfrågan/väntetiden på fabriken 

samt transporterna ifall tillverkaren befinner sig på ett längre avstånd.  

Eftersom dagens produkter är komplexa måste man oftast skräddarsy individuella lösningar för 

beställarna. Det hade underlättat för tillverkarna med att ha standarder när det gäller placering av 

eldosor och annat i väggar så att man hade kunnat massproducera på det sättet. Genom att arbeta i 

ett tidigt skede och hitta lösningar redan då kan problem som LPP (löses på plats) undvikas och på så 

sätt spara tid. 

Ibland beställer man även element från utlandet t.ex. Polen p.g.a. de låga kostnaderna. Eftersom det 

är känt att felen oftast uppstår i sammanband med kommunikationssvårigheter när man beställer 

element utomlands vore det lämpligt att ha en representant på utländska företag. Det kan även 

handla om normer och föreskrifter som man ställer i Sverige idag men inte utomlands så att man får 

fullkomliga element.  
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9.3 Arbetsmiljö 
Trots att man lägger mycket tid på säkerheten är antalet olyckor i byggbranschen hög. Eftersom 

tillverkningen av skalväggar förflyttas till fabrik minimeras antalet fallolyckor t.ex., men det kan 

däremot förekomma olyckor när det gäller lossning och lastning eftersom dessa moment oftast sker 

improviserad. Att man jobbar inomhus kan vara en fördel för allergiker eftersom de slipper pollen 

under våren som kan vara en utav fördelarna. Kvalitén förbättras också eftersom de olika momenten 

sker inomhus och under bättre temperaturförhållanden för personalen.  

Vid användning av skalväggar undviker man efterarbeten eftersom väggarna är gjutna mot stål yta 

och på så sätt har de fått fina släta ytor, man sparar tid och kostnad på efterarbete. När det gäller 

platsgjutning så måste väggarna oftast efterarbetas och arbetarna kan andas in betongdamm under 

processen.   

9.4 Miljö 
En utav nackdelarna med användningen av skalväggar är långa transporter. Detta leder till en 

miljöbelastning eftersom skalväggar transporteras i stora lastbilar som är mindre effektivt eftersom 

lasten är skrymmande om man jämför det med transporten av flytande betong och platsgjutningen. 

Ska vi kunna upprätthålla en hållbar utveckling bör byggherren redan i ett tidigt skede sätta miljökrav. 

Där han kan påverka entreprenadföretag att välja produkter som inte ligger för långt bort.  

9.5 Framtiden 
Att byggbranschen är inne i en ständig utveckling och att allt fler bostäder behövs är det ingen tvekan 

om. Eftersom allt fler äldre går i pension kan det kanske blir fler yngre yrkesfolk som kommer in i 

branschen, då platsbyggandet lämnas i fördel för det prefabricerade byggandet. Platsbyggda väggar är 

ett hantverk som kan riskera att försvinna eller bli sämre i och med att prefabricerade produkter blir 

vanligare. 

Ett dillemma i byggbranschen är att för varje nytt projekt så kommer det nya underentreprenörer och 

på så sätt försvinner den erfarenheten som har fåtts under tidigare projekt och kommer inte till 

användning.  
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10. Slutsatser 
När det gäller materialkostnader så är skillnader marginella mellan platsgjutet och skalväggar. De 

fördelar som finns när man använder skalväggar som byggmetod, handlar främst om förmånen med 

ekonomin. Den ekonomiska aspekten att använda skalväggar innehåller ett antal sänkta kostnader, 

som i följd ger minskade byggtider på arbetsplatsen.  

 

Projekteringstiden för förtillverkade element kräver oftast mer tid, men då när man väll sätter igång 

med produktionen sänks tiderna med ca 50 %. I kostnadsjämförelsen har produktionstiden sänkts 

från 2 239 till 1 003 timmar som gör att man får upp stommen snabbare och är inte lika 

väderberoende. Vilket i sin tur även minskar chansen för mögel och fuktproblem i framtiden. Genom 

att minska på produktionstiden erhåller man lägre arbetsplatsomkostnader d.v.s. de gemensamma 

kostnader samt tjänstemannakostnader.  

 

Användningsområden där skalväggarna har använts istället för en platsbyggd produktion har oftast 

varit i projekt under vintertid, höghus i innerstaden eller industrihallar. Förtillverkade element är 

fördelaktigt under vintertid då man får ett tätt hus upp snabbare och kompletterings och 

inredningsarbeten kan påbörjas tidigare. På så sätt kan fastighetsägaren få hyresintäkter tidigare. Att 

använda skalväggar för höghus i tät bebodda områden har oftast varit p.g.a. att man har svårt att få 

plats med lagring och tillverkningsstationer, samt att undvika all ställningsmontering och 

nermontering. För industrihallar/sporthallar får väggar klara av stora spännvidder som skalväggar 

oftast klarar av bättre än plats gjutna väggar.  

 

Att transportera skalväggar långa sträckor blir oftast inte lönsamt och därmed påverkas även miljön 

på ett negativt sätt. Att sätt upp miljökravet ligger oftast upp till beställaren. Genom att 

tillverkningsmomentet förflyttas till fabrik fås en renare arbetsplats och man får mindre spill jämfört 

mot platsgjutet.   

 

Tabell 9. Utvärderingen av skalväggar ställt mot platsgjutet 
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BILAGA 1 (6 sidor) 
Tillverkningsprocessen 
 

 
Figur 31. I det första rummet förbereds armeringen för elementen beroende på 

tjocklek, längd och öppningar. 

 

Figur 32. Armeringen fraktas vidare på ett band där markeringar för ursparningar 
markeras manuellt. Med hjälp av starka magneter hålls formramarna på plats. 
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Figur 33.  I plotter maskinen matas färdiga ritningar in som i sin tur markerar öppningar. 

 

 
Figur 34. VP-rör som monteras gjuts in i väggar 
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Figur 35. Väggformen rullar vidare och på ställen där öppningar förekommer görs 
formen utav cellplast som är lätt att ta bort senare. 

 

 

Figur 36. Efter att cellplasten och armeringen är på plats gjuts första skivan mot stålform 
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Figur 37. Det halvfärdiga elementet flyttas vidare till nästa station där det vänds upp 

och ner. Laserstrålar i maskinen markerar exakt hur elementet ska ligga i förhållande 

till det förberedda bruket där elementet sänks ner i. 

 

Figur 38. Väggelementet hålls med hjälp av vakuum och sänks forsiktigt ner i betongen 
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Figur 39. För att få släta ytor på yttersidan av elementen vibreras betongen 

 

Figur40. Elementen är klara och väntar på leverans 
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Figur 41. Skalvägg med isolering 

 

Figur 42. Här lastas elementen i samma ordning som de sedan ska sättas upp och 

transporteras till beställaren 
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BILAGA 2 (4 sidor) 
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BILAGA 3 (2 sidor) 
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BILAGA 4 (7 sidor) 
Antal & dimension på skalväggar  
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BILAGA 5 (1 sida) 
Levererad betong för igjutning av skalväggar 
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BILAGA 6 (2 sidor)  

Levererad betong för plattbärlag 
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BILAGA 7 (3 sidor) 

INTERVJUFRÅGOR 

Till Tjänstemän: 

- Vad är din uppgift i byggprocessen? 

- Varför har ni valt att använda skalväggar? 

- Vilken erfarenhet har du av byggnation med skalväggar? 

 Vilka slags byggnationer har det gällt? 

- Varför har ni inte valt att arbeta med homogena Prefab väggar eller platsgjutet? 

- Har ni gjort någon jämförelse mellan byggnadsmetoderna? 

- Vad är största skillnaden mellan skalväggar och andra metoder? 

 Kostnad? 

 Tid?att sätta upp? 

 Fördelar och nackdelar? 

- Har ni märkt någon uppgång/nedgång av ert arbetssätt? 

- Vilka ev. problem har ni stött på när ni arbetat med skalväggar? 

 Har ni drabbats av byggskador? Vad? 

- Kan metoden ni använder er av förbättras på något sätt? 

- Hur väderberoende känner ni att ni är? 

- Har kunden/beställaren ställt önskemål om byggnadsmetoden? 

- Kvalitet – vad görs för att säkra kvaliteten? 

- Är prefabricerade hus framtidens byggnadsmetod?  

- Hur många tillverkare har ni lämnat förfrågning till för detta projekt? 

 Tänkte ni bara på kostnad? Miljö? 

- Hur har projekteringen gått till? (med tanke på alla parter som har varit involverade) 

- Vad ska det vara för betong på gjutningen mellan? 

- Standarder när det gäller sammanfogningsdelar? 

- Miljövänligt? Transport 

- Hur stor procent är spillen och felen? 

 Vad gör ni med de som blivit fel? 

- Har du något att tillägga? 
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Frågor till tillverkarna: 

- När började ni tillverka skalväggar? 

- Varför började ni tillverka skalväggar? 

- Hur stor var efterfrågan i början? 

- Har ni märkt någon uppgång eller nedgång gällande skalväggar?  

- Vad är efterfrågan nu? 

- Standarder när det gäller sammanfogningsdelar? 

- Hur stor procent är spillen och felen? 

- Vad gör ni med dem som blivit fel? 

- Miljövänligt? Koldioxid-cement 

- Vanligaste betongklasserna för skalväggar? 

- Vad ska det vara för betong på gjutningen mellan? 

- Hur är det med transporter? 

- Vad påverkar priserna och varför? 

- Vad tjänar ni mest på? 

- Tillverkning hittills, antal? 

- Hur många jobbar totalt? 

- Personalens erfarenhet? 

- Vilka krav ställer kunden?  

- Beställs materialet utomlands?  

- Hur lång är tillverknings processen? 

- Hur kan väggarna skilja sig från projekt till projekt? 

- Hur snabbt levereras väggarna till bygget efter tillverkning? 

- Kan skalväggarna förbättras på något sätt?  

- Vad är fördelen med skalväggar istället för andra? 

- Vad klarar inte skalväggar? Vad är nackdelarna? 

- Vilka problem har ni haft?  

- Vad görs för att säkra kvaliteten?  

- Är prefabricerade väggar framtidens byggmetod?  

- Har du något att tillägga när det gäller skalväggar?  

- Vad påverkar utformningen av skalväggen? 

 

 

 



77 

Emina Deumic & Madelaine Hedin 

Frågor till hantverkarna: 

- Vad har du för utbildning? 

- Hur många år har du jobbat i branschen?  

- Har du jobbat med det tidigare? 

- Hur många projekt har du jobbat i med skalväggar? 

- Vilka slags byggnationer har det gällt? 

- Hur är det att jobba med skalväggar jämfört mot platsgjutet och massiva prefab element? 

- Vad tycker du om förtillverkade element?  

- Kan metoden ni använder er av förbättras på något sätt? 

- Hur väderberoende känner ni att ni är? 

- Kvalitet – vad görs för att säkra kvaliteten? 

- Finns det olika sätt för att täta till anslutningen mellan bjälklag och vägg? 

- Hur ofta händer det att det bli fel? 

- Har det hänt olyckor? 

- Är det lättare att lasta av liggande resp. stående element?  

- Hur lång tid tar avlastningen? 

- Vilka ev. problem har ni stött på när ni arbetat med skalväggar? 

- Vad ställer till oftast när det gäller avlastning? 

- Vad ställer till när det gäller montering? 

- Spacklingen? 

- Gjutningen?  

- Hur mycket följer ni montageplanen? 

- Vad ska det vara för betong på gjutningen mellan? 

- Standarder när det gäller sammanfogningsdelar? 
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BILAGA 8 (1 sida) 
Vägbeskrivning 

 

 

 

 

 

 

31 mil

0,9 mil
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