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Abstract 
There are requirements and rules from authorities that companies in the building sector should 
work towards sustainable development. Sustainable development and sustainable building 
require knowledge to assess whether the building materials chosen are environmentally, socially, 
and economically sustainable. In this report, the most essential sustainability indicators for the 
building material chemical anchor masses have been defined in order to facilitate the 
sustainability work of companies already at the design and decision stage. 

Using the methods of literature study, document study and experiments in the form of simulations 
in calculation software, a selection of chemical anchor masses has been investigated. In order to 
assess whether a chemical anchor mass is sustainable, a table has been developed in which key 
sustainability indicators have been defined and then measured. For the definition of sustainability 
indicators, a document study was carried out in the environmental certification and material 
databases BASTA, Byggvarubedömningen (BVB), Miljöbyggnad, SundaHus and Svanen. The 
document study has been carried out with the aim of investigating how the chemical anchor 
masses are assessed against set sustainability criteria in the databases for the external and 
internal environment. The cost of chemical anchor masses has been investigated in a literature 
review. Simulations have been carried out in the calculation programs ESSVE CS, FIXPERIENCE 
and Hilti PROFIS Engineering to investigate the technical performance of the chemical anchor 
masses in terms of the load capacity utilization rate of the chemical anchor masses. The defined 
durability ratios were then measured by comparing the value per harm for the users. 

Based on the results of the environmental certification and material databases, the cost and the 
utilization rate of the loading capacity of the chemical anchor masses, a conclusion on how to 
define and measure a sustainable chemical anchor mass has been developed. The most 
important key indicators for sustainable chemical anchor masses have been shown in the work 
to be the impact of the harm that the chemical content of the chemical anchor mass can cause to 
the internal and external environment, and the harm that the cost of the chemical anchor mass 
represents to the user. The load capacity utilization rate has proven to be an important key 
performance indicator as it creates value for the user. When measuring the durability of a 
chemical anchor mass, the relationship between the harm and the value that the chemical anchor 
mass represents should be compared. The selection of a sustainable chemical anchor mass 
should therefore be based on the lowest possible negative impact on the internal and external 
environment according to the sustainability criteria set out in the environmental and material 
databases. The dimensional conditions, the load capacity utilization rate, always need to be 
achieved and this at the lowest possible cost. 
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SAMMANFATTNING 
Det finns idag uppsatta krav och regler från myndigheter på att företag inom 
byggsektorn ska arbeta mot en hållbar utveckling. För att en hållbar utveckling och ett 
hållbart byggande ska kunna utföras krävs kunskap för att bedöma om de 
byggnadsmaterial som väljs är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara. I ett 
hållbart byggande krävs även att byggnadsmaterials teknisk prestanda säkerhetsställs. I 
den här rapporten har de mest väsentliga nyckeltalen för hållbarhet för 
byggnadsmaterialet kemankarmassa definierats i syfte att underlätta företags 
hållbarhetsarbete redan i ett projekterings- och beslutsstadie. 
 
Med metoderna litteraturstudie, dokumentstudie samt experiment i form av 
simuleringar i beräkningsprogram har ett urval av kemankarmassor undersökts. För att 
bedöma om en kemankarmassa är hållbar har en tabell utformats där nyckeltal för 
hållbarhet har definierats och därefter mätts. För definiering av nyckeltal för hållbarhet 
har en dokumentstudie genomförts i miljöcertifierings- och materialdatabaserna 
BASTA, Byggvarubedömningen (BVB), Miljöbyggnad, SundaHus och Svanen. 
Dokumentstudien har utförts i syfte att undersöka hur kemankarmassorna bedöms 
utifrån uppsatta hållbarhetskriterier i databaserna för den externa och interna miljön. 
Kemankarmassornas kostnad har undersökts i en litteraturstudie. I 
beräkningsprogrammen ESSVE CS, FIXPERIENCE och Hilti PROFIS Engineering har 
simuleringar utförts för att undersöka kemankarmassornas tekniska prestanda, detta i 
form av kemankarmassornas utnyttjandegrad av lastkapaciteten. De definierade 
nyckeltalen för hållbarhet har sedan mätts genom en jämförelse av relationen värde per 
skada för användarna. 
 
Utifrån resultaten från miljöcertifierings- och materialdatabaserna, kostnaden samt med 
kemankarmassornas utnyttjandegrad av dess lastkapacitet har en slutsats för hur en 
hållbar kemankarmassa kan definieras och mätas tagits fram. De viktigast nyckeltalen 
för hållbara kemankarmassor har i arbetet visat sig vara påverkan från den skada som 
kemankarmassans kemiska innehåll kan utgöra på den interna och externa miljön, samt 
den skadan som kostanden för kemankarmassan utgör för användaren. 
Utnyttjandegraden av lastkapaciteten har visat sig vara ett viktigt nyckeltal då ett värde 
för användaren skapas. Vid mätning av en kemankarmassas hållbarhet bör relationen 
mellan skadan och det värde som kemankarmassan utgör jämföras. Valet av en hållbar 
kemankarmassa bör därför väljas utifrån att den har den lägsta möjliga negativa 
påverkan på den interna och den externa miljön utifrån uppsatta hållbarhetskriterier i 
miljö- och materialdatabaserna. De dimensionerande förutsättningarna, 
utnyttjandegraden av lastkapaciteten, behöver alltid uppnås och detta sker till den lägsta 
möjliga kostanden. 
 
 
 
 
Nyckelord: Kemankarmassa, hållbarhet, lastkapacitet, BASTA, Byggvarubedömningen, 
Miljöbyggnad, SundaHus, Svanen 
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1 INTRODUKTION 
Begreppet hållbar utveckling introducerades redan år 1987 i samband med 
Världsmissionen för miljö och utveckling på uppdrag av FN (WCED 1987). 
Begreppet hållbar utveckling sammanställdes i Brundtland kommissionen och 
beskrevs som ”den utveckling som tillfredsställer dagens behov får inte äventyra 
kommande generationers möjlighet till att tillfredsställa sina behov” (WCED 1987). 
Hållbarhet har sedan dess varit ett mål för organisationer, företag och länder att 
ständigt försöka sträva mot (Slaper & Hall 2011). I rapporten ”Understanding 
building sustainability – the case of Sweden” utreder författarna om det finns 
uppsatta indikatorer i företag inom byggsektorn för att mäta hållbarhet och 
hållbar utveckling (Isaksson & Rosvall 2020). Isaksson och Rosvall kommer fram 
till att företag sällan kan precisera en definition av hållbar utveckling och att det 
finns ett behov av att hitta nyckeltal för att mäta hållbarhet (Isaksson & Rosvall 
2020). En metod för mätning av hållbarhet i företag presenterades redan under 
mitten av 1990-talet då begreppet Triple Bottom Line (TBL) av John Elkington 
myntades (Slaper & Hall 2011). TBL är ett ramverk där mätning av miljömässiga 
och sociala faktorer kompletterar de ekonomiska faktorerna i syfte att stödja 
uppsatta hållbarhetsmål (Slaper & Hall 2011). Trots direktiv och ramverk som 
Brundtland kommissionen och TBL har det visat sig att det fortfarande finns brist 
på hur kunskap och standardiserade verktyg ska användas för att rätt beslut ska 
fattas för hållbar utveckling (IVA 2014). Tills standardiserade verktyg har 
utvecklats behöver varje företag göra sin egen kartläggning om vilka nyckeltal 
som är väsentliga för företagets arbete mot hållbara utveckling, vilket kan 
innefatta mätningar av olika miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer 
(Global Reporting Initiative 2016). 
 
För att mäta miljömässiga faktorer inom byggsektorn har Boverket tagit fram 
miljöindikatorer som visar på att företag inom bygg- och fastighetssektorn i 
Sverige står för 4 till 35 procent av alla utsläpp som påverkar miljön (Boverket 
2021a). I mätningar av utsläppen inkluderas bland annat utsläpp av 
växthusgaser, kväveoxider, olika typer av partiklar, energianvändning, 
kemikalier och avfall, kopplade till byggsektorn (Boverket 2021a). För att minska 
dessa utsläpp som påverkar miljön har FN:s medlemsländer kommit överens om 
mål för att främja en hållbar utveckling, de så kallade Globala målen (Globala 
målen 2021). De Globala målen består av 17 mål som i sin tur innefattar 169 
delmål, däribland delmålet 12.4: Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall 
(Globala målen 2021). Målet syftar till att avsevärt minska utsläppen av 
kemikalier i så väl luft, vatten och i marken som att minimera de negativa 
konsekvenser som kan uppstå för människan och miljön (Globala målen 2021). I 
de Globala målen finns även mål 11: hållbara städer och samhällen. Mål 11 innefattar 
riktlinjer om hållbar och säker stadsutveckling samt ett hållbart byggande 
(Globala målen 2021). 
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För att ett hållbart och säkert byggande ska kunna utföras krävs säkra 
byggnadsmaterial och särskilda kunskaper för att bedöma om 
byggnadsmaterialen kan påverka människor eller miljön på ett negativt sätt 
(Boverket 2017). Enligt Boverkets byggregler (BBR) krävs det därför att ansvarig 
för val av byggnadsmaterial inom företaget känner till byggnadsmaterialets 
egenskaper och innehåll (Boverket 2021b). Genom identifiering av miljöfarliga 
ämnen i byggnadsmaterial kan miljöfarliga material väljas bort, vilket kan främja 
ett hållbart byggande och därmed en hållbar utveckling och möjligheten till att 
nå de uppsatta Globala målen (Kemikalieinspektionen 2021a). 
 
Idag används en mängd olika miljöcertifierings- och materialdatabaser för att 
BBR-kraven för hållbara byggnadsmaterial ska kunna uppnås, däribland BASTA, 
Byggvarubedömningen (BVB), Miljöbyggnad, SundaHus och Svanen (Boverket 
2017). Ett av de byggnadsmaterial som finns i databaserna är kemankarmassa. 
Kemankarmassa är en kemisk infästning bestående av två komponenter som 
används vid förankring i bland annat konstruktioner av betong, natursten, tegel, 
lättbetong och andra typer av murverk där syfte är att uppnå en extremt hög 
lastkapacitet (ESSVE 2020a). Det finns idag en kunskapslucka i litteraturen om 
hur stora mängder kemankarmassa som används vid uppförandet av byggnader. 
I den mängd kemankarmassor som används klassas dock de innehållande 
kemikalierna allt som oftast som utfasnings- eller riskminimeringsämnen. Dessa 
ämnen innebär potentiellt negativa konsekvenser för människan både i 
arbetsmiljön, boendemiljö och slutligen i rivningsmiljön (Boverket 2017). 
 
I takt med hårdare regler om redovisning av byggnadsmaterials innehåll, 
redovisning i miljöcertifierings- och materialdatabaser samt hårdare regler från 
myndigheter har flera leverantörer tagit fram byggnadsmaterial som anses vara 
hållbara (Boverket 2017). Utöver de krav och regler som finns på hållbara 
byggnadsmaterial behöver även kraven för teknisk prestanda säkerhetsställas.  I 
rapporten ”Understanding building sustainability – the case of Sweden” 
understryker författarna ännu en gång behovet av gemensamma definitioner av 
hållbarhet inom byggsektorn samt universella mätverktyg för att mäta de olika 
nyckeltalen för hållbarhet (Isaksson & Rosvall 2020). För att säkerhetsställa att 
kraven på hållbara kemankarmassor uppnås behöver företag definiera vilka 
nyckeltal som gör kemankarmassan hållbar och därmed säkerhetsställa att deras 
hållbarhetsarbete möter de externa krav och regler som finns (Global Reporting 
Initiative 2016). Isaksson och Rosvall föreslår därför ett tillvägagångssätt där 
mätning kan göras genom att jämföra relationen värdet per skada, där värdet ses 
som byggvärdet och skadan som det negativa avtrycket på miljön (Isaksson & 
Rosvall 2020). Ett tillvägagångssätt som även skulle kunna appliceras för företag 
vid mätningen och underlätta valet av hållbara kemankarmassor. 
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1.1 Syfte och mål 
Syftet med arbetet är att underlätta företags hållbarhetsarbete redan i 
projekterings- och beslutsstadiet vid valen av byggnadsmaterial. Detta genom att 
bidra till en ökad kunskap om hur val av byggnadsmaterial kan bidra till en 
hållbar utveckling inom byggsektorn. 
 
Målet med arbetet är att bidra med kunskap till företag om hur valet av 
byggnadsmaterialet kemankarmassa kan göras utifrån att definiera och mäta 
kemankarmassor utifrån nyckeltal för hållbarhet. 

1.2 Frågeställningar 
Arbetets syfte och mål har resulterat i följande frågeställningar: 

 
[F1]: Hur kan hållbarhet för kemankarmassor definieras och mätas? 
 
[F2]: Hur kan kemankarmassor väljas utifrån nyckeltal för hållbarhet? 

1.3 Avgränsningar 
I rapporten har avgränsningar till arbetets metod beskrivit i avsnitt 3.4 
Metodavgränsningar. Inga speciella avgränsningar har använts för arbetets syfte 
och mål i rapporten. 

1.4 Rapportstruktur 
Rapporten följer en logisk struktur där valet av kemankarmassor utifrån 
hållbarhet kontra teknisk prestanda presenteras för att introducera läsaren till det 
ämne arbetet bygger på. Det första kapitlets syfte är att introducera det problem 
som finns inom ämnet för läsaren samt presentera rapportens syfte, mål och 
frågeställningar. I rapportens andra kapitel presenteras det teoretiska ramverk 
som utgör grunden för definiering och mätning av kemankarmassornas 
hållbarhet. I det tredje kapitlet redogörs för den metod som har använts för att 
besvara rapportens syfte, mål och frågeställningar. Presentation av det 
tillvägagångssätt som används för att simulera den tekniska prestandan i 
beräkningsprogrammen görs i det fjärde kapitlet i rapporten. Den data som 
samlats in presenteras i det femte kapitlet för att sedan diskuteras och analyseras 
i det sjätte kapitlet. Avslutningsvis kommer slutsatserna av de frågeställningar, 
syfte och mål som arbetet är baserad på presenteras i det sjunde kapitlet. I figur 
1.1 visas en illustration över rapportens disposition. 
 
 
 
 
 
 
 



Examensarbete: HÅLLBARHET FÖR KEMANKARMASSOR 

 4  

 

 
Figur 1.1 Illustration över rapportens disposition (Egen bearbetning av författare). 
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2 TEORI 
I följande kapitel presenteras det teoretiska ramverk som används i rapporten för 
att besvara syfte, mål och frågeställningar. I avsnitt 2.1 behandlas först begreppet 
hållbar utveckling och hur företag kan definiera hållbarhet för kemankarmassor 
som en del i deras hållbarhetsarbete. Vidare i kapitlet beskrivs i avsnitt 2.2 hur 
miljöcertifierings- och materialdatabaser certifierar och bedömer 
byggnadsmaterial utefter uppsatta hållbarhetskriterier. Avslutningsvis redogörs 
i avsnitt 2.3 fakta om byggnadsmaterialet kemankarmassa. 

2.1 Hållbar utveckling 
Begreppet hållbar utveckling innefattar tre dimensioner av hållbarhet: ekologisk-
, ekonomisk- och den sociala hållbarheten, dessa illustreras i ett eget bearbetat 
Venn-diagram i figur 2.1 (Globala målen 2022). I rapporten ”Hållbar utveckling - 
Historia, definition & ingenjörens roll” menar författarna att i den ekologiska 
dimensionen av hållbarhet koncentreras det på jordens ekosystem, de resurser 
som försörjer människan och som behövs för att upprätthålla ett välbefinnande 
(Hedenius m.fl. 2014). Den ekonomiska dimensionen av hållbarhet handlar om 
”läran om hushållandet av knappa resurser” (Hedenius m.fl. 2014). Slutligen menar 
författarna att den sociala dimensionen av hållbarhet handlar om bevarandet 
samt uppbyggandet av sociala strukturer som behövs för att människans behov 
ska kunna tillgodoses (Hedenius m.fl. 2014). Dessa strukturer inkluderar bland 
annat människans rättigheter, rättvisa och fysiska behov (Hedenius m.fl. 2014).  
 

 
Figur 2.1 Illustration över de tre dimensionerna av hållbar utveckling – ekologisk-, ekonomisk- och social 
hållbarhet (Egen bearbetning av författare). 

För att en hållbar utveckling vid husbyggnation ska kunna verkställas har 
Boverket tagit ansvar för att sprida kunskap om byggsektorns miljöpåverkan 
(2020). Utifrån de tre dimensionerna av hållbar utveckling vid bedömning av 
byggsektorns miljöpåverkan innebär den ekologiska dimensionen att ett 
livscykelperspektiv ska användas vid en byggnads bedömning (Boverket 2020). 
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Enligt Boverket innebär detta att användning av alla typer av naturresurser ska 
ske på ett så effektivt samt resurssparande sätt som är möjligt (2020). Boverket 
menar att den ekonomiska dimensionen vid husbyggnation på ett hållbart 
tillvägagångssätt innebär att byggnader bör byggas med rimlig användning av 
naturresurser och till en rimlig kostnad (2020). I den sociala dimensionen av 
hållbart byggande får byggnaden inte utgöra fara för människors arbetsmiljö, 
boendemiljö eller rivningsmiljö (Boverket 2020). Detta genom att förhindra att 
människor utsätts för kemiska ämnen, höga ljudnivåer av buller, höga 
radonhalter, skadliga luftföroreningar eller andra hälso- eller säkerhetsrisker 
(Boverket 2020). 
 
2.1.1 Triple Bottom Line, TBL 
Under mitten av 1990-talet introducerade John Elkington användningen av 
ramverket Triple Bottom Line (TBL) (Isaksson m.fl. 2015). TBL fungerar som ett 
redovisningsverktyg för mätning och hantering av företags hållbarhet gällande 
miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensioner (Slaper & Hall 2011). 
Användning av TBL-rapportering kan öka företags fokus på hantering och 
mätning av deras hållbarhetsarbete, det finns dock problem med ramverket i hur 
de miljömässiga och sociala dimensionerna ska mätas på ett relevant sätt (Slaper 
& Hall 2011). I artikeln ”The Triple Bottom Line: What Is It and How Does It 
Work?” menar författarna att hållbarhetsrapportering med TBL kan vara ett 
flexibelt sätt för företag att själva kunna utforma och tillämpa egna viktiga 
nyckeltal utefter deras specifika behov (2011). Ramverket TBL saknar universella 
mätverktyg vilket gör att företagen själva har möjlighet att utforma modeller med 
viktiga faktorer som kan stödja deras hållbarhetsarbete (Slaper & Hall 2011). Som 
följd av detta bli det intressenternas vilja, efterfrågan och behov som styr 
företagens utveckling av deras hållbarhetsarbete genom utformning med 
ramverket Triple Bottom Line (Slaper & Hall 2011). 
 
TBL-dimensionerna benämns även som de 3P:na, vilket står för people 
(människor), planet (planeten) och profit (vinst) och är viktiga intressenter för ett 
företags hållbarhetsarbete (Slaper & Hall 2011). Som förklaring av de 3P:na i TBL 
beskrivs people som en dimension som behandlar sociala och etiska faktorer, 
planet innefattar miljömässiga faktorer och profit innefattar de ekonomiska 
faktorerna. Först när de tre dimensionerna samverkar med varandra skapas en 
balans och företagets hållbarhetsarbete kan ge goda resultat (Slaper & Hall 2011). 
 
2.1.2 Global Reporting Initiative, GRI 
GRI Standards är globala standarder som används för hållbarhetsredovisning av 
företag och organisationer (Global Reporting Initiative 2016). Genom 
rapportering med GRI Standarder redovisar företag deras positiva och negativa 
påverkan på hållbar utveckling när det gäller miljömässiga, sociala och 
ekonomiska faktorer (Global Reporting Initiative 2016). Redovisning av 
hållbarhetsinformation hjälper företag att bli ansvarsfulla, hantera och identifiera 
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risker samt möjligheter gällande deras hållbarhetsarbete (Global Reporting 
Initiative 2016). Hållbarhetsredovisning kan se olika ut beroende på sektor och 
företag, det är därför viktigt att observera de mest väsentliga frågorna inom varje 
sektor vid redovisning av hållbarhet (Global Reporting Initiative 2016). Global 
Reporting Initiative presenterar i väsentlighetsanalysen ett tillvägagångssätt för 
identifiering av den mest väsentlig informationen för företags 
hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete (2016). 
 
2.1.3 Väsentlighetsanalys 
En väsentlighetsanalys kan användas av företag i syfte att lägga grunden till 
deras hållbarhetsarbete med avseende på miljömässiga, sociala och ekonomiska 
faktorer (Global Reporting Initiative 2016). Väsentlighetsanalysen inleds med att 
företagets olika intressenter identifieras genom en intressentanalys (Global 
Reporting Initiative 2016). När intressentanalysen är utförd kan en 
väsentlighetsanalys genomföras. I GRI 101 beskrivs väsentlighetsanalysen som 
en kartläggning av företagets viktigaste frågor inom hållbarhet (2016). De 
viktigaste frågorna inom hållbarhet kan bestå av nyckeltal som påverkar hur 
vidare arbete av hållbarhetsarbetet ska utföras. Genom att identifiera nyckeltalen 
samt frågor som är viktiga för företaget kan prioritering, hantering och 
övervakning av dessa nyckeltal sammanfattas i en handlingsplan (Global 
Reporting Initiative 2016). I figur 2.2 illustreras i en egen bearbetning hur en 
väsentlighetsanalys från GRI standars 101 kan se ut för ett företag, där x-axeln 
avser: Betydelse för företaget och y-axeln avser: Påverkan på intressenterna. 
 

 
Figur 1.2 Egenbearbetad illustration över ett exempel på en väsentlighetsanalys från GRI Standars (Egen 
bearbetning av författare). 
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2.2 Miljöcertifierings- och materialdatabaser 
I följande avsnitt kommer miljöcertifierings- och materialdatabaserna BASTA, 
Byggvarubedömningen (BVB), Miljöbyggnad, SundaHus och Svanen att 
beskrivas. Beskrivningen innehåller en förklaring om hur databaserna fungerar, 
hur bedömning av hållbara byggnadsmaterial går till utifrån uppsatta 
hållbarhetskriterier samt hur byggnadsmaterial klassificeras i databasernas olika 
betygssystem. 
 
2.2.1 BASTA 
BASTA är en materialdatabas för bygg- och anläggningsprodukter som ägs av 
IVL Svenska Miljöinstitutet och Byggföretagen (BASTA 2022a). Syftet med 
materialdatabasen BASTA är att alla, från företag till privatpersoner, ska kunna 
gör medvetna materialval genom att välja produkter utan ämnen med farliga 
egenskaper. BASTA-systemet innehåller över 170 000 miljövärderade artiklar 
(BASTA 2022a). Det är leverantörerna själva som lägger in bygg- och 
anläggningsprodukter i materialdatabasen och när produkten har lagts in i 
databasen bedöms dessa som att de klarar BASTA- eller BETA-kriterier 
alternativt om produkten är bedömd som RISKVÄRDERAD (BASTA 2022a). 
 
Bedömning av en produkt i BASTA-systemet är baserad på transparenta och 
vetenskapligt grundade kriterier som produkten behöver leva upp till (BASTA 
2022b). De kriterier BASTA är baserade på är internationella lagstiftningar och 
regler som Europaparlamentets och rådets REACH-förordning (EG) nr 
1907/2006 samt CLP-förordning (EG) nr 1272/2008 (BASTA 2022b). Där 
REACH-förordning innebär bland annat regler om registrering, tillstånd, 
utvärdering, krav på användning och begränsningar av olika kemiska ämnen 
(Kemikalieinspektionen u.å.). CLP-förordningen innebär regler kring hur 
märkning, klassificering och förpackning av kemiska produkter ska gå till 
(Kemikalieinspektionen u.å.). 
 
Vid bedömning i BETA-systemet är egenskapskriterier för en produkt mindre 
stränga än vid bedömning i BASTA-systemet (BASTA 2022c). Leverantören 
registrerar själv i systemet vilka kriterier en produkt inte når upp till av BASTA-
kriterierna. För registrering av en produkt i BETA-systemet räcker en miljö- och 
hälsosäkerhetsinformation om värdering och hanteringen av vilka risker som 
finns med en produkt från byggskede till rivnings- och avfallsskedet i 
byggprocessen. För en kemisk produkt krävs även att denna uppfyller kraven i 
REACH-förordningen (BASTA 2022c). 
 
När en produkt ska klassificeras som BASTA-registrerad får den inte innehålla 
ämnen med egenskaper där haltgränserna överstiger ämnesegenskaperna i tabell 
2.1 (BASTA 2022b). En BETA-registrerad produkt får inte innehålla ämnen med 
egenskaper där halterna är lika med eller överstiger de ämnesegenskaper som 
visas i tabell 2.1 (BASTA 2022c). 
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Tabell 2.1. Egenskaper som begränsas i produkter vid bedömning med BASTA- alternativt BETA-
kriterium (BASTA 2022b; BASTA 2022c). 

Ämnesegenskaper BASTA BETA 
1. Cancerframkallande 
a. Haltgräns 0,1% 
b. Haltgräns 1%  

 
Begränsas 
Begränsas 

 
Begränsas 
Begränsas ej 

2. Mutagena 
a. Haltgräns 0,1% 
b. Haltgräns 1% 

 
Begränsas 
Begränsas 

 
Begränsas 
Begränsas ej 

3. Reproduktionstoxiska 
a. Haltgräns 0,3% 
b. Haltgräns 3% 

 
Begränsas 
Begränsas 

 
Begränsas 
Begränsas ej 

4. Spädbarnsskador Begränsas Begränsas 
5. Hormonstörande Begränsas Begränsas 
6. Persistenta, bioackumulerbara och är toxiska 
organiska ämnen (PBT) 

Begränsas Begränsas 

7. Är mycket persistenta samt mycket 
bioackumulerbara organiska ämnen (vPvB) 

Begränsas Begränsas 

8. Bly Begränsas Begränsas 
9. Kvicksilver Begränsas Begränsas 
10. Kadmium Begränsas Begränsas 
11. Är farliga för ozonskiktet Begränsas Begränsas 
12. Är allergiframkallande, luftvägs- eller 
hudsensibiliserande 

Begränsas Begränsas ej 

13. Akut toxicitet, oral, dermal eller inhalation Begränsas Begränsas ej 
14. Toxicitet vid enstaka exponering Begränsas Begränsas ej 
15. Toxicitet vid upprepad exponering Begränsas Begränsas ej 
16. Flyktiga organiska ämnen (VOC) Begränsas Begränsas ej 
17. Miljöfarligt, för vattenmiljön Begränsas Begränsas ej 

 
Produkter som inte klarar att nå upp till kraven för vare sig BASTA- eller BETA-
registrering men där en fullständig dokumentation finns att tillgå kommer 
bedömas som DEKLARERAD eller RISKVÄRDERAD (BASTA 2022a). En 
produkt som ändrar sitt kemiska innehåll när produkten exempelvis härdar och 
därmed är godkänd att byggas in i en byggnad kan bedömas som ”BETA- till 
BASTA-registrerad” alternativt ”DEKLARERAD- till BASTA-registrerad” 
(BASTA 2022a). 
 
2 2.2 Byggvarubedömningen, BVB 
Byggvarubedömningen (BVB) är en materialdatabas som är skapad på initiativ 
av stora aktörer inom bygg- och fastighetssektorn i syfte att informera samt 
bedöma material och produkter och på så vis göra det möjligt för aktörer inom 
sektorn att göra kloka materialval till sina byggprojekt (Byggvarubedömningen 
2022). En produkt bedöms utifrån kriterier som Byggvarubedömningens 
kriteriegrupper har tagit fram (Byggvarubedömningen 2022). Det finns idag två 
kriteriegrupper, kemiskt innehåll och hållbara livscykelaspekter samt hållbara 
leveranskedjor. 
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För bedömning av ämnen i kriteriegruppen kemiskt innehåll och hållbara 
livscykelaspekter, baseras kriterierna främst på klassificeringsgränser och regler 
enligt Europaparlamentets och rådets REACH-förordning (EG) nr 1907/2006 
samt CLP-förordning (EG) nr 1272/2008, Kemikalieinspektionens 
prioriteringsguide (PRIO) och PAH-förordningen. 
 
Vid bedömning av en produkt utifrån den första kategorigruppen, kemiskt 
innehåll och hållbara livscykelaspekter, delas bedömningen in i två delar, en 
bedömning av produktens kemiska innehåll och en bedömning av utvalda 
hållbara livcykelsaspekter av produkten (Byggvarubedömningen 2022). Varje 
del bedöms utifrån tre bedömningsnivåer, Rekommenderas, Accepteras och 
Undviks, därefter viktas alla separata resultat samman i en totalbedömning för 
produkten. I tabell 2.2 presenteras kriterier och dokumentkrav för delen kemiskt 
innehåll i byggvarubedömningen (Byggvarubedömningen 2022). 
 
Tabell 2.2. Byggvarubedömningen kriterier för kemiskt innehåll (Byggvarubedömningen 2022). 

Huvudkategori Underkategori 
0.0 Dokumentation  Innehållsredovisning 

Produkter omfattade av RoHS-direktivet 
0.1 Cancerframkallande  
0.2 Mutagena  
0.3 Reproduktionstoxiska   
0.4 Spädbarnsskador  
0.5 Hormonstörande  
0.6 Persistenta, bioackumulerbara och toxiska 
organiska ämnen (PBT) 

 

0.7 Mycket persistenta och mycket 
bioackumulerbara organiska ämnen (vPvB) 

 

0.8 Bly och blyföroreningar  
0.9 Kvicksilver och kvicksilverföroreningar  
0.10 Kadmium eller kadmiumföroreningar  
0.11 Farligt för ozonskiktet  
0.12 Allergiframkallande Luftvägssensibiliserande 

Hudsensibiliserande 
0.13 Akut toxicitet  
0.14 Toxicitet vid enstaka exponering  
0.15 Toxicitet vid upprepade exponering  
0.16 Flyktiga organiska kemiska ämnen (VOC)  
0.17 Miljöfarligt Farligt för vattenmiljö 
0.18 Potentiella vPvB- ämnen och PBT-ämnen  
0.19 Särskilt utpekade ämnen  
0.20 Fluorerande växthusgaser  

 
I tabell 2.3 presenteras kriterierna för delen hållbara livscykelaspekter. I 
kriterierna ingår delar från produktionsskedet, under användningen och avfalls- 
och rivningsskedet (Byggvarubedömningen 2022). 
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Tabell 2.3. Byggvarubedömningen kriterier för hållbara livscykelaspekter (Byggvarubedömningen 2022). 
Huvudkategori Underkategori 
1.0 Ingående material och råvaror 1.1 Förnybara råvaror 

1.2 Andel återvunna material 
1.3 Hållbar träråvara 

2.0 Tillverkning av varan 2.1 Emissioner till luft, vatten eller mark 
2.2 Primär energianvändning under produktionsskedet 
2.3 Elanvändning under slutproduktion 

3.0 Emballage  
4.0 Bruksskedet 4.1 Urlakning av ämnen med potentiell påverkan på 

vattenkvalitet 
4.2 Energianvändning 

5.0 Avfall och rivning 5.1 Återanvändning 
5.2 Återvinning 
5.3 Farligt avfall vid användning eller byggproduktion 
5.4 Farligt avfall vid rivning eller demontering 

6.0 Emissioner 6.1 Dokumentation om emissioner 
6.2 Bedömning av emissioner 

 
För att en produkt ska klassas som Rekommenderas ska samtliga kriterier vara 
bedömda som Rekommenderas i delen kemiskt innehåll 
(Byggvarubedömningen 2022). Inga hållbara livscykelkriterier får vara bedömda 
som Undviks och minst hälften av alla kriterier i denna del är bedömda som 
Rekommenderas. För att en produkt ska klassas som Accepterad får inget 
kriterium vara bedömt som Undviks i någon av delarna (Byggvarubedömningen 
2022). 
 
2.2.3 Miljöbyggnad 
Miljöbyggnad är ett svenskt miljöcertifieringssystem av byggnader utvecklat av 
Sweden Green Building Council (Sweden Green Building Council 2021). Syftet 
med Miljöbyggnads certifiering är att fastighetsägare ska ha möjlighet att 
tillhandahålla en byggnad med goda förutsättningar för dess energianvändning, 
inomhusklimat samt med vilka byggnadsmaterial som har använts vid 
byggnation (Sweden Green Building Council 2022). Områdena kategoriseras in i 
sexton Miljöbyggnads indikatorer som redovisas i tabell 2.4 (Sweden Green 
Building Council 2022). En certifiering från Miljöbyggnad innebär att 
byggnadens miljöprestanda och miljöarbetet med byggnaden är granskad av en 
tredje part (Sweden Green Building Council 2022). En certifiering är giltig om 
byggnadens miljöprestanda upprätthålls, dock som längst under fem år, därefter 
krävs en kontroll med återrapportering. Certifieringen kan användas för de flesta 
typer av byggnader (Sweden Green Building Council 2022). 
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Tabell 2.4 Miljöbyggnads områden och indikatorer (Sweden Green Building Council 2022). 
Områden Miljöbyggnads indikatorer 
Energi 1.0 Värmeeffektbehov 

2.0 Solvärmelast 
3.0 Energianvändning 
4.0 Andel förnybar energi 

Inomhusmiljö 5.0 Ljud  
6.0 Radon 
7.0 Ventilation  
8.0 Fuktsäkerhet 
9.0 Termiskt klimat vinter 
10.0  Termiskt klimat sommar 
11.0  Dagsljus 
12.0  Legionella 

Byggnadsmaterial 13.0  Loggbok med byggvaror 
14.0  Utfasning av farliga ämnen 
15.0  Klimatpåverkan byggskede 
16.0  Sanering av farliga ämnen 

 
Vid bedömningen av byggnadens miljöegenskaper finns tre betygsnivåer: 
BRONS, SILVER och GULD (Sweden Green Building Council 2022). BRONS är 
den lägsta nivån och motsvarar i nybyggnationer BBR:s krav, byggpraxis 
alternativt tolkningar från miljökvalitetsmål. I byggnader som är befintliga ska 
byggnaden uppfylla regler från Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten 
samt Miljöbalkens egenkontroller av byggnadsförvaltning för att få betyget 
BRONS. För betyget SILVER krävs en högre nivå än för BRONS. GULD är det 
högsta betyget och kräver att alla indikatorer minst är klassade som SILVER.  
 
Vid betygsättning av byggnadsmaterial är det Miljöbyggnads indikatorer: 13 
Loggbok med byggvaror och 14 Utfasning av farliga ämnen, som bedöms (Sweden 
Green Building Council 2022). Syftet med indikator 13 Loggbok med byggvaror är 
att uppmuntra till att fastighetsägaren ska dokumentera innehållet av 
byggnadens olika byggnadsmaterial och byggvaror. Syftet med betygsättning av 
indikator 14 Utfasning av farliga ämnen är att uppmuntra byggandet av byggnader 
som projekteras, byggs och sedan förvaltas med minsta möjliga användning av 
farliga ämnen i de byggnadsmaterial och byggvaror som används (Sweden 
Green Building Council 2022). 
 
2.2.4 SundaHus 
SundaHus är en produktdatabas för val av medvetna materialval inom bygg- och 
fastighetssektorn (SundaHus u.å.). Syftet med att använda SundaHus 
Miljödatabas är att genom dokumentation säkerhetsställa och kontrollera de 
kemiska ämnen och material som byggs in i en byggnad och därefter kunna följa 
hela bygg- och förvaltningsprocessen (SundaHus u.å.). I Miljödatabasen finns det 
cirka 50 000 unika produkter och över 241 000 övriga artiklar (SundaHus u.å.). 
SundaHus Miljödatabas kan användas av både företag och privatpersoner för 
materialbedömning (SundaHus u.å.). 



Kap. 2 Teori 

 13 

Vid bedömning i SundaHus delas produkterna in i två kategorier, kemiska 
produkter eller övriga produkter, vilket beror på att de olika grupperna kan ha olika 
bedömningskriterium (SundaHus 2021). Produkten bedöms med stöd av 
leverantörernas dokumentation och av SundaHus bedömningskriterier som är 
baserade på regler från Kemikalieinspektionens KIFS 2005:7, Europaparlamentet 
och rådets CLP-förordning (EG) nr 1272/2008 samt Kemikalieinspektionens 
prioriteringsguide (PRIO) (SundaHus 2021). Bedömningen av produkterna 
utförs av SundaHus egna kemister som kontrollerar 
produktinnehållsinformationen (SundaHus 2021). 
 
Dokumentationen om produkten läggs in i SundaHus Miljödatabas och bedöms 
därefter av SundaHus kriterier om miljö- och hälsorisker (SundaHus 2021). 
Produkten klassificeras sedan beroende på bedömningen av dess egenskaper i 
de fem klasserna: A, B, C+, C-, och D. Klassernas bedömning beskrivs närmare i 
tabell 2.5 (SundaHus 2021). Där A innebär högsta betyget och D det lägsta. 
 
Tabell 2.5 Innebörden av SundaHus Miljödatabas betygssättning av byggnadsmaterial från det högsta 
betyget A till lägsta betyget D (SundaHus 2021). 

Klass: Är produkter som: 
A 0 ger en minimal påverkan utifrån hälso- och miljömässiga aspekter kopplade till 

Kemikalieinspektionens PRIO-egenskaper. Där PRIO-egenskaper bland annat innebär 
ämnen som är cancerframkallande, hormonstörenade, allergiframkallande och 
reproduktionsstörande, 

1 ej är klassificerade som miljö- eller hälsofarliga vid byggskedet, 
2 ej kan påverka innemiljön negativt med alltför höga emissioner av flyktiga organiska 

ämnen, 
3 ska ge en minimal ökning av smogbildning, 
4 ej avge alltför höga halter av formaldehyd, 
5 ger en minimal belastning av ökad användning av naturresurser samt ett mindre bidrag 

till deponin, 
6 har lång tekniks livslängd (gäller för utvalda produkter), 
7 ej riskerar bidra till ett ohållbart skogsbruk, 
8 har en god transparens om vad produkten innehåller.  

B ej kan kvalificeras som klass A, dock passar inte produkten in för kriterierna i klass C+ eller i 
klass C- heller. 

C+ det finns risker för arbetare, närliggande samhällen samt miljön att utsättas av farliga kemiska 
ämnen vid tillverkning av polymerer. 

C- 1 kan riskera att leda till exponering av ämnen innehållande PRIO-egenskaper, 
2 kan riskera att leda till exponering av ämnen med andra giftiga karaktärsdrag, 
3 kan riskera att inomhusmiljön påverkas negativt genom utsläpp av höga emissioner av 

flyktiga organiska ämnen, 
4 ger ett högt bidrag till smogbildningen, detta genom höga emissioner av flyktiga 

organiska ämnen, 
5 har ämnen eller har tillverkats med ämnen som kan ha en stor påverkan på klimatet vid 

väldigt små utsläpp av dessa. 
D inte når upp till dokumentskraven för att bedömning ska kunna utföras. 
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2.2.5 Svanen 
Svanen har sedan år 1989 varit en gemensam miljömärkning för Nordens länder 
(Svanen 2022a). Det statligt ägda företaget Miljömärkning Sverige har det 
övergripande ansvaret för Svanen i Sverige och syftet med Svanenmärkningen 
är att underlätta för konsumenten att välja tjänster och produkter som är bra för 
miljön (Svanen 2022a). Svanens uppgift är att ta fram samt ställa krav för varor 
och tjänster som potentiellt kan minska sin miljöbelastning. Detta genom att 
studera hela tjänsten eller produktens livscykel, från dess innehåll, som 
kemikalier eller råvaruframställningen, produktens användningsområden och 
hur den hanteras efter att den har förbrukats kan effektiva krav på en minskad 
miljöbelastning ställas (Svanen 2022a). 
 
Nordisk Miljömärkning har tagit fram en rad kriterier vid bedömning av en viss 
tjänst eller produkts miljöbelastning (Svanen 2022b). Dessa krav inkluderar krav 
för energianvändningen, material, kemiska produkter samt olika faktorer i 
inomhusmiljön som kan påverka människans hälsa och miljön. Vid 
Svanenmärkning av en byggnad bedöms även byggnaden ur ett 
livscykelperspektiv (Svanen 2022b). Detta innebär att bygganden behöver uppnå 
kriterier som innefattar hela byggprocessen, alla byggnadsmaterial och kemiska 
produkter, själva byggnaden, slutanvändningen- och förvaltningen av 
byggnaden samt avfallshanteringen (Svanen 2022b). 
 
För att en produkt ska få märkas med Svanen krävs en licens, vilket görs genom 
att en ansökan bestående av en ansökningsblankett och dokumentation på att 
kraven är uppfyllda för de uppsatta kriterierna tas fram (Svanen 2022b). För att 
få Svanenlicensen kontrolleras att kriterierna är uppfyllda genom att olika poäng 
summeras, poängen består av obligatoriska poängkrav och poängkrav (Svanen 
2022b). Om den totala poängen är över en bestämd poängsumma och alla 
obligatoriska krav är uppfyllda samt att Nordisk Miljömärkning har utfört 
kontroller på plats, kan en licens erhållas (Svanen 2022b). 
 
Svanen certifierar enligt det globala miljöcertifieringssystemet ISO standard och 
miljöledningssystemet ISO 14001, vilket betyder att Svanenmärkningen är en 
Typ 1 märkning (Svanen 2022a). Produkter certifierade med Typ 1 klarar 
miljökrav som är fastställda av en utomstående tredje part som säkerhetsställer 
att den framtagna informationen om produkten är korrekt och jämförbar (Svanen 
2022a). Genom att en tredje part granskar produkten kan Svanen garantera de 
krav som företaget har ställt på produkten (Svanen 2022a). 
 
En Svanenmärkning delas inte in i olika klasser, utan klarar produkten eller 
tjänsten Svanens kriterier blir produkten eller tjänsten Svanenmärkt (Svanen 
2022b). Kriterierna som ska uppnås för en byggnad ska bli Svanenmärkt är de 
som är betydande för byggnadens livscykelperspektiv ur miljö- och 
hälsoaspekter, vilket innebär: 
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• att klimatpåverkan är liten och att byggnaden har låg 
energianvändning, 

• byggnaden uppfyller miljö- och hälsokrav på de byggprodukter, 
byggnadsmaterial och kemiska produkter som använts, 

• säkrar en god inomhusmiljö för människan och att den avger låga 
emissioner, 

• att det är en kvalitetssäkrad byggprocess. 
 

2.3 Kemankarmassa 
Kemankarmassa, även kallat kemankare, ankarmassa, kemmassa och 
injekteringsmassa, är en permanent kemisk infästning med extrem lastkapacitet 
bestående av två komponenter, A och B, innehållande vinylesterblandning och 
härdare samt kvartssand (ESSVE 2020b). 
 
Komponent A innehåller vinylester som är kemiska föreningar med snarlika 
egenskaper som de kemiska föreningarna polymerer (Kemikalieinspektionen 
2021b). Polymerer används som tillsatsämnen i plastmaterial för att skapa en 
produkt med karaktärsdrag som exempelvis mjuk, god hållfasthet eller 
flamsäker. Enligt Kemikalieinspektionen är vinylester och polymerer rörliga 
ämnen, vilket innebär att ämnena med tiden tar sig ut från den plast som de är 
tänkta att vara i och sprider sig i luften och i vår innemiljö (2021b). Vissa typer av 
polymerer har en skadlig effekt på människans hälsa samt miljön och behöver 
därför hanteras varsamt vid användning (Kemikalieinspektionen 2021b). Utöver 
vinylesterblandning innehåller även komponent A en härdare (ESSVE 2020b). En 
härdare är ett ämne som används för att påverka härdningsreaktionen. 
 
Den andra komponenten, B, som kemankarmassa består av är kvartssand som 
enligt författarna till rapporten ”Sandstenar och kvartsiter I Sverige – deras 
betydelse och användningsområden” är ett industrimineral bestående av 
kristallin kiseloxid med eftertraktade egenskaper (Wickström m.fl. 2021). 
Kvartssand har ett flertal användningsområden, däribland som betongråvara, 
fibermaterial och filler (Wickström m.fl. 2021). Enligt Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter kan inandning av kvartspartiklar från kvartssand leda till en ökning 
av lungsjukdomar hos människan (AFS 2015:2).  
 
Kemankarmassans komponenter, A och B, förvaras i separata behållare och 
genom att de blandas i ett gemensamt blandarrör aktiveras massan och dess 
egenskaper börjar framträda (Fischer 2022a). Kemankarmassor används för 
infästning och ingjutning av armeringsjärn, gängstänger, pinnbultar och 
gångjärn i sprucken och osprucken betong, porösa hålstensmaterial, lättklinker, 
lättbetong, natursten och i tegel. Det är viktigt att applicering av kemmassan 
utförs på rätt sätt för att infästningens säkerhet eller hållfasthet inte ska riskeras 
att bli försämrad (ESSVE 2022b). Vid applicering av kemankarmassan borras ett 
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hål i det material som det ska fästas i exempelvis en pinnbult. Hålet borstas 
därefter rent för att vidhäftning av kemankarmassan ska kunna uppstå mot det 
omgivande materialet. Kemankarmassan fylls sedan på från botten av borrhålet 
för att bubblor i massan ska förhindras, därefter kan pinnbulten sättas på plats i 
borrhålet och kemankarmassan börjar härda (ESSVE 2022b). 
 
Varje husbyggnadsprojekt kräver olika mycket kemankarmassa beroende på 
vilka material som byggnaden byggs med. För att ta fram hur stor mängd av 
kemankarmassor det kan gå åt vid husbyggnation har en arbetsledare på HMB 
Construction tagit fram statistik från ett husbyggnadsprojekt i Uppsala (Bilaga 
5). Vid uppförandet av ett nytt lägenhetshus på 10 620m2 bestående av 
betongplatta och väggar samt bjälklag av prefabricerade betongelement var 
åtgången cirka 10 liter av kemankarmassans komponent A och 6.6 liter av 
komponent B (Bilaga 5). Vid köp av kemankarmassa ingår alltid både komponent 
A och B, det totala literpriset ligger mellan 1246–1468 SEK för kemankarmassorna 
(ESSVE 2022b.; Fischer 2022a; Hilti u.å. b; Hilti u.å. c). Där Ankarmassa HY har 
det lägsta literpriset och HIT-HY 200-A har det högsta. 
 
Vid beräkning av kemankarmassornas tekniska prestanda beräknas 
lastkapaciteten för massornas draglast, tvärlast och för den kombinerade lasten 
(ESSVE u.å.; Fischer 2022b; Hilti u.å. a). Genom att beräkna de olika lasterna kan 
en utnyttjandegrad, i procent, för kemankarmassorna tas fram. För att 
kemankarmassan ska klara dimensioneringens förutsättningar bör massans 
utnyttjandegrad befinna sig i spannet 10–95%, om utnyttjandegraden passerar 
100 % innebär det att dimensioneringen inte klarar förutsättningarna och det 
uppstår ett brott (ESSVE u.å.; Fischer 2022b; Hilti u.å. a). Att kemankarmassan 
har en utnyttjandegrad som inte bör passera 95% beror på kemankarmassans 
säkerhetsmarginal för att brott inte ska kunna inträffa ligger runt 95%. En låg 
utnyttjandegrad, under 10%, innebär istället överdimensionering av 
kemankarmassa (ESSVE u.å.; Fischer 2022b; Hilti u.å. a). 
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3 METOD 
I rapporten har tre olika metoder använts för att definiera och mäta 
kemankarmassors hållbarhet: litteraturstudie, dokumentstudie och experiment 
genom simulering i beräkningsprogram, och för att kunna besvara arbetets syfte, 
mål och frågeställningar (Säfsten & Gustavsson, s 85). Rapporten inleds med en 
litteraturstudie för att få en djupare förståelse för arbetets ämne (Säfsten & 
Gustavsson, s 80). Den andra metoden som användes i rapporten är 
dokumentstudie (Säfsten & Gustavsson, s 170). Exempel på detta är att i 
rapporten har sekundärdata i form av dokument från databaser som BASTA, 
Byggvarubedömningen (BVB), Miljöbyggnad, SundaHus och Svanen använts för 
att på ett systematiskt sätt ta fram dokumentation om byggnadsmaterialet 
kemankarmassors hållbarhet (Säfsten & Gustavsson, ss 170–173). Slutligen har 
metoden experiment genom simulering i beräkningsprogram använts (Säfsten & 
Gustavsson, ss 85–86). Experiment är en metod där ett antal olika försök 
upprättas i syfte att ta reda på vad som fungerar bäst. Metoden kan bland annat 
genomföras för att beskriva, bekräfta, förklara eller optimera olika typer av 
processer eller system (Säfsten & Gustavsson, ss 85–86). 

3.1 Litteraturstudie 
För att få en bredare förståelse för ämnet samlades bakgrundinformation och 
information från tidigare studier in genom att en litteraturstudie genomfördes 
(Säfsten & Gustavsson, s 80). I ett tidigt skede i arbetet användes litteraturstudien 
främst för att avgränsa ämnesområdet och problemområdet, definiera syfte, mål 
och för att ta fram frågeställningar för arbetet (Säfsten & Gustavsson, s 69 & ss 
75–77). Vidare kunde lämpliga sökord väljas med utgångspunkt från syftet och 
målet med arbetet (Säfsten & Gustavsson, s 75). Sökorden tillämpades i 
sökverktyg som Uppsala universitets bibliotekstjänst tillhandahöll, däribland 
Scopus och Diva. Genom att söka i sökverktygen med lämpliga sökord kunde 
litteratur till litteraturstudien tas fram. Relevanta sökord i rapporten har varit: 
kemankarmassa, kemankare, ankarmassa, kemmassa, injekteringsmassa, 
infästningsberäkning, lastkapacitet, hållbarhet, hållbarhetsarbete, BASTA, 
Byggvarubedömningen, Miljöbyggnad, SundaHus och Svanen. Litteratur som 
användes i litteraturstudien är rapporter från FN:s Globala hållbarhetsmål, 
vetenskapliga artiklar och rapport från Global Reporting Initiative om 
användning av väsentlighetsanalysen för företags hållbarhetsarbete. I 
litteraturstudien inhämtades även data från Boverkets hemsida om regler kring 
användning av kemikalier vid renovering och husbyggnationer samt om aktuella 
miljöindikationer. För insamling av litteratur om kemankarmassor samt för dess 
kostnad har olika leverantörers hemsidor använts, däribland: ESSVEs, Fischer 
Sveriges och Hilits hemsida. När litteraturen var insamlad granskades materialet 
källkritiskt för att utesluta felaktig och falsk information (Säfsten & Gustavsson, 
s 82–83). Den slutliga litteraturen som användes i arbetet var rapporter bland 
annat från Boverket, Kemikalieinspektionen, FN:s Globala hållbarhetsmål, 
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vetenskapliga artiklar samt leverantörers hemsidor och facklitteratur. 

3.2 Dokumentstudie 
För inhämtning av sekundärdata till arbetet i form av dokument har en 
dokumentstudie genomförts (Säfsten & Gustavsson, s 170). I denna rapport har 
dokumentstudien genomförts i syfte att komplettera primärdata och 
litteraturstudien genom att relevant sekundärdata har hämtats från 
miljöcertifierings- och materialdatabaserna BASTA, Byggvarubedömningen 
(BVB), Miljbyggnad, SundaHus och Svanen (Säfsten & Gustavsson, s 170). Vid 
dokumentstudier är det viktigt att vara källkritisk och reflektera över 
dokumentens riktighet (Säfsten & Gustavsson, s 172). I denna rapport har 
informationen från dokumenten kontrollerats genom att flera miljöcertifierings- 
och materialdatabaser har använts för att säkerhetsställa att de publicerade 
dokumenten i de olika databaserna innehåller trovärdig information. 

3.3 Programvaror och simuleringar 
I arbetet har experiment använts som forskningsmetod för insamling av data 
genom simulering i beräkningsprogram (Säfsten & Gustavsson, ss 85–86). Vid 
beräkning av kemankarmassornas tekniska prestanda, utnyttjandegraden av 
lastkapaciteten, har de tre beräkningsprogrammen ESSVE CS, FIXPERIENCE 
och Hilti PROFIS Engineering använts (ESSVE u.å.; Fisher 2022b; Hilti u.å. a). 
Programmen är utvalda för att Kåver & Mellin idag använder 
beräkningsprogrammet Hilti PROFIS Engineering för beräkning av lastkapacitet 
av kemiska- och mekaniska infästningar i betong, samt för att företaget håller på 
att implementera de övriga beräkningsprogrammen i deras arbete. I 
programvarorna finns databaser med information om byggnadsmaterial och 
förutsättningar för att kunna utforma modeller för simuleringar (ESSVE u.å.; 
Fisher 2022b; Hilti u.å. a). Utformningen av modellen sker genom att typexempel 
av en infästning mellan en betonggrund och en stålprofil sammanfogas med 
hjälp av ankarstänger och kemankarmassa. Resultatet från simuleringarna i 
programmen visar på vilken lastkapacitet som varje simulerad kemankarmassa 
klarar för det utformade typexemplet i modellen (ESSVE u.å.; Fisher 2022b; Hilti 
u.å. a). 

3.4 Metodavgränsningar 
I det här arbetet har fyra kemankarmassor från tre av de ledande leverantörerna, 
ESSVE, Fischer och Hilti inom marknaden undersökts för kemiska infästningar i 
betong. De tre kemankarmassorna ESSVEs Ankarmassa HY, Fischers FIS V Zero 
och Hiltis HIT-CT 1 har hos leverantörerna marknadsförts som fria från farliga 
ämnen, att kemankarmassorna är skapade för att minimera risker för hälsa och 
miljön samt att kemankarmassorna är miljövänliga (Hilti u.å. b; Fischer 2022a; 
ESSVE 2022b). I detta arbete är just dessa tre kemankarmassor valda för att de är 
de tre ledande leverantörernas mest marknadsförda kemankarmassor för 
hållbarhet. Hiltis kemankarmassan HIT-HY 200-A är varken marknadsförd som 
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fri från farliga ämnen eller miljövänlig utan är i detta arbete en referensmassa 
(Hilti u.å. c). Att HIT-HY 200-A är en referensmassa innebär i detta arbete att 
massan är den kemankarmassa som klarar högst lastkapacitet i leverantören 
Hiltis sortiment av kemankarmassor (Hilti u.å. c). 
 
Den tekniska prestanda som undersöks i rapporten för kemankarmassorna har 
avgränsats till massornas lastkapacitet, vilket innefattar draglast, tvärlast samt 
den kombinerade lasten och har i rapporten redovisats som utnyttjandegrad. 
Valet att undersöka kemankarmassornas lastkapacitet, som teknisk prestanda, 
beror på att en kemankarmassas viktigaste funktion är att klara en hög 
lastkapacitet och där med blir lastkapaciteten väsentlig att studera i rapporten. 
Ytterligare begräsningar i rapporten är att den tekniska prestandan hos de valda 
kemankarmassorna simuleras i tre beräkningsprogram. De tre 
beräkningsprogrammen ESSVE CS, FIXPERIENCE och Hilti PROFIS 
Engineering, är tillhandahållna av leverantörerna själva. Valet av 
beräkningsprogrammen är baserade på att byggkonstruktions företaget Kåver & 
Mellin använder beräkningsprogrammet Hilti PROFIS Engineering för att ta 
fram lastkapaciteten vid mekaniska- och kemiska infästningar i betong och håller 
på att implementera de valda beräkningsprogrammen i deras arbete. 
 
I arbetet har även en avgränsning i att inte undersöka mekaniska infästningar i 
betong gjorts. Avgränsningen till att inte undersöka mekaniska infästningar i 
betong beror på att lastkapaciteten är betydligt lägre än för kemiska infästningar 
och är därmed ett sämre alternativ vid val av infästningar i betong där hög 
lastkapacitet behövs och som undersöks i detta arbete (ESSVE 2020c). 
 
För att undersöka kemankarmassornas hållbarhet har material- och 
certifieringsdatabaserna BASTA, Byggvarubedömningen (BVB), Miljöbyggnad, 
SundaHus och Svanen använts. Övriga dokument exempelvis leverantörernas 
egna innehållsförteckningar av byggnadsmaterialen, hemsidor och andra 
certifierings- och materialdatabaser kommer inte vara underlag för bedömning 
av kemankarmassornas hållbarhet. Valet av de fem material- och 
certifieringsdatabaserna ger ett brett underlag i dokumentstudien samt att övrig 
dokumentation från exempelvis leverantörernas egna hemsidor och 
innehållsförteckningar redan inkluderas i de valda certifierings- och 
databaserna. 
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4 SIMULERINGAR I BERÄKNINGSPROGRAM 
I följande kapitel kommer det redogöras för de tre modeller som har använts för 
simulering och beräkning av kemankarmassornas lastkapacitet. Modeller har 
utformats i de tre beräkningsprogrammen ESSVE CS, FIXPERIENCE och Hilti 
PROFIS Engineering. Vid utformning av modellerna har lika variabler använts i 
den uträckning det har varit möjligt, bland annat för laster på infästningarna 
(tabell 4.1) samt för olika typer av mått, form och material i modellerna. 
Likheterna i modellerna har varit viktigt för att resultat av simuleringarna av de 
olika kemankarmassorna ska gå att jämföra. Modellen är utformad med en 
betonggrund samt en fästplatta och stålprofil som sammanfogas med hjälp av 
fyra ankarstänger och kamankarmassa. Simuleringarna i 
beräkningsprogrammen har gett resultat för kemankarmassornas lastkapacitet 
för draglast-, tvärlast och den kombinerade lasten. För jämförelse av lasternas 
lastkapacitet har måttet utnyttjandegrad använts. 
 
Tabell 4.1 Fördelning av laster i beräkningsmodellen i modellerna. Där N står för draglast, V för tvärlast 
och M för moment. 

Laster [kN]      
Nsd Vsd,x Vsd,y Msd,x Msd,y MT,sd 
3.00 5.00 4.00 2.00 1.00 0.00 

4.1 ESSVE CS 
Dimensioneringsprogrammet ESSVE CS är en datorbaserad tjänst som företaget 
ESSVE erbjuder gratis till alla, det vill säga från företag till privatpersoner, som 
vill räkna ut lastkapaciteten på mekaniska och kemiska betonginfästningar 
(ESSVE u.å). I tjänsten ESSVE CS beräknas hållfastheten och lastkapaciteten för 
modeller med olika typer av produkter, detta efter inmatning av viktiga 
variabler. ESSVEs beräkningsprogram grundar sig i svenska beräknings- och 
dimensioneringsregler för bärande konstruktioner, vilket innefattar de svenska 
Eurokoderna, nationella regler och Boverkets föreskrifter (EKS 11). Vid 
beräkning av betonginfästningar tillkommer regler framtagna av EOTA (EAD) 
samt reglerna i Eurokod 2 (SS-EN 1992–4) (ESSVE u.å). 
 
Vid dimensionering i beräkningsprogrammet ESSVE CS utformas en modell 
utifrån en den tänkta situationen som tabellinmatningen avser (ESSVE u.å). 
Beräkningsprogrammet föreslår ett urval av optimala produkter för att klara den 
kapacitet som räknats fram för modellen i programmet (ESSVE u.å). För att 
utforma en modell för simulering i ESSVE CS anges först moment, drag- och 
tvärkrafter på infästningarna, vilket redovisas i tabell 4.1. Betongens kvalitet, 
mått och övriga funktioner förs in i programmet. Stålinfästningens och profilens 
egenskaper matas in i programmet, där bland annat antal infästningar, sättdjup, 
kvalitet, form och mått anges. Avslutningsvis väljs den tänkta kemankarmassan, 
i detta fall Ankarmassa HY. Valda variabler för utformningen av modellen som 
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Ankarmassan HY simuleras i redovisas i tabell 4.2. En rapport med beräkningar 
från beräkningsprogrammen är sammanställd i Bilaga B1. 
 
Tabell 4.2 Material och mått för utformning av modell som Ankarmassa HY simuleras i. 

Del av modell Information Ankarmassa HY 
Grundmaterial betong Betongklass C20/25 
 Sprucket/osprucket material Sprucken 
 Montering Torr eller våt och rengjort 

borrhål 
 Temperatur Kort tid = 40°C  

Lång tid = 24°C 
 Mått, l x b x h [mm] 10 000 x 10 000 x 12 000 
 Armering Ingen/normal 
Ankarstång Ankarstång FZV 5.8 
 Ankarstorlek M16 
 Ankarlängd [mm] 140 
 Sättdjup [mm] 80 
Fästplatta Form Fyrkantig 
 Mått, l x b x h [mm] 300 x 300 x 12 
Stålprofil Form Fyrkantig, ihålig 
 Mått, l x b x h [mm] 70 x 70 x 5 

 
I figur 4.1 presenteras en egenbearbetad modell för simulering av Ankarmassan 
HY, modellen är inte skalenlig. 
 

 
Figur 4.1 En ej skalenligt utformad modell för simulering av Ankarmassan HY med de inmatade 
variablerna från tabell 4.2. Modellen består av en betonggrund, en fästplatta, en fyrkantig stålprofil som 
sammanfogas med hjälp av fyra ankarstänger och Ankarmassa HY (Egen bearbetning av författare). 
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4.2 FIXPERIENCE 
Fischer Design Software FIXPERIENCE är ett datorbaserat beräkningsprogram 
som används för att beräkna mekaniska och kemiska infästningar (Fischer 
2022b). Programvaran som tillhandahålls av företaget Fischer och ger stöd till 
alla, vilket innebär från företag till privatpersoner, vid val av produkter som ska 
klara en viss kapacitet av laster och hållfasthet (Fischer 2022b). Genom att mata 
in värden i programmets verktygslåda visas modellens kapacitet i realtid. 
Programvaran FIXPERIENCE används i hela Europa och bygger på 
konstruktionsstandarderna ETAG 001, EC1, EC2, EC3 och EC5 samt på nationella 
ansökningsdokument (Fischer 2022b). 
 
Simuleringar som utförs i en modell utformad i beräkningsprogrammet 
FIXPERIENCE baseras på egeninmatade variabler och värden som skiljer sig från 
projekt till projekt (Fischer 2022b). Vid varje enskild situation kan modellens 
kapacitet gällande de krafter och moment som verkar på de mekaniska eller 
kemiska infästningarna studeras (Fischer 2022b). Detta genom att programvaran 
ändrar sin status automatiskt efter varje ny ändring, tillagd- eller borttagen 
information i programmet och redovisar därmed alltid de aktuella 
beräkningarna gällande modellens kapacitet och hållfasthet (Fischer 2022b). 
Modellen utformas genom att laster på infästningarna gällande moment, drag- 
och tvärkrafter förs in i beräkningsprogrammet (Fischer 2022b). Lasterna i 
modellen är statiskt fördelade, vilket redovisas i tabell 4.1. Värden och 
information om betong- och stålprofilen samt ankarstängerna anges, detta 
inkluderar bland annat kvalitet, form, mått och material. Till sist anges även den 
tänkta kemankarmassan, i detta fall FIS V Zero. De värden som använts för 
utformning av modellen för kemankarmassan fall FIS V Zero redovisas i tabell 
4.3. Rapport med beräkningar från beräkningsprogrammen är sammanställda i 
Bilaga B2. 
 
Tabell 4.3 Material och mått för utformning av modell som kemankarmassan FIS V Zero simuleras i. 

Del av modell Information FIS V Zero 
Grundmaterial betong Betongklass C20/25 
 Sprucket/osprucket material Sprucken 
 Montering Torrt och rengjort borrhål 
 Temperatur Kort tid = 40°C  

Lång tid = 24°C 
 Mått, l x b x h [mm] 10 000 x 10 000 x 12 000 
 Armering Ingen/normal 
Ankarstång Ankarstång FZB 5.8 
 Ankarstorlek M16 
 Ankarlängd [mm] 130 
 Sättdjup [mm] 80 
Fästplatta Form Fyrkantig 
 Mått, l x b x h [mm] 300 x 300 x 12 
Stålprofil Form Fyrkantig, ihålig 
 Mått, l x b x h [mm] 100 x 100 x 5 
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Modellen som redovisas i figur 4.2 har använts för simulering av 
kemankarmassan FIS V Zero, figuren är inte skalenlig. 
 

 
Figur 4.2 En ej skalenligt utformad modell för simulering av kemankarmassan FIS V Zero med de 
inmatade variablerna från tabell 4.3. Modellen består av en betonggrund, en fästplatta och en fyrkantig 
stålprofil som sammanfogas med hjälp av fyra ankarstänger och kemankarmassan FIS V Zero (Egen 
bearbetning av författare).  

4.3 Hilti PROFIS Engineering 
Beräkningsprogrammet Hilti PROFIS Engineering är ett datorbaserat 
beräkningsprogram tillhandahållet av företaget Hilti (Hilti u.å.a). Programmet 
avser att underlätta vid dimensionering och infästningar av mekaniska- och 
kemiska ankare i syfte att infästningen ska uppnå den avsedda hållfastheten 
(Hilti u.å.a). Genom att föra in olika variabler i programmet kan olika 
belastningsfall, exempelvis statiska eller utmattning, i olika förhållanden, 
exempelvis i våt eller torr betong, beräknas (Hilti u.å.a). Beräkningsprogrammet 
bygger på de senaste byggreglerna, standarder från Eurokod 2 (SS-EN 1992) samt 
regler från American Concret Institute (ACI) (Hilti u.å.a).  
 
Beräkning i Hilti PROFIS Engineering bygger på simuleringar av en modell från 
verkliga situationer, detta innebär att de olika variablerna skiljer sig för varje 
enskilt projekt (Hilti u.å. a). Genom att föra in de variabler som är viktiga för varje 
situation kan exempelvis de krafter och moment som verkar på de mekaniska 
eller kemiska infästningarna i betongen studeras (Hilti u.å.a). I Hilti PROFIS 
Engineering byggs modellen upp genom att moment, drag- och tvärkrafter på 
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infästningarna anges. Lasterna i modellen är statiska och kvasistatiska och har 
fördelats enligt tabell 4.1. Därefter väljs stål- och betongkvalitet, om betongen är 
torr eller våt, sättdjup för infästningen samt mått, antal fästdon och form för stål- 
och betongprofilen. Slutligen väljs vilken kemankarmassa som kommer att 
användas vid beräkningen. I Hilti PROFIS Engineering har två kemankarmassor 
beräknats, HIT-CT 1 och HIT-HY 200-A. Variabler för uppbyggnad av modellen 
för kemankarmassorna HIT-CT 1 och HIT-HY 200-A redovisas i tabell 4.4. 
Rapport med beräkningar från beräkningsprogrammen är sammanställd i Bilaga 
B3 för HIT-CT 1 och i Bilaga B4 för HIT-HY 200-A. 
 
Tabell 4.4 Material och mått för utformning av modell som kemankarmassorna HIT-CT 1 och HIT-HY 
200 simuleras i. 

Del av modell Information HIT-CT 1 HIT-HY 200-A 
Grundmaterial betong Betongklass C20/25 C20/25 
 Sprucket/osprucket 

material 
Sprucken Sprucken 

 Montering Torrt och rengjort 
borrhål 

Torrt och rengjort 
borrhål 

 Temperatur Kort tid = 40°C  
Lång tid = 24°C 

Kort tid = 40°C  
Lång tid = 24°C 

 Mått, l x b x h [mm] 10 000 x 10 000 x 12 
000 

10 000 x 10 000 x 12 
000 

 Armering Ingen/normal Ingen/normal 
Ankarstång Ankarstång HAS-U 5.8 HAS-U 5.8 
 Ankarstorlek M16 M16 
 Ankarlängd [mm] 190 150 
 Sättdjup [mm] 128 80 
Fästplatta Form Fyrkantig Fyrkantig 
 Mått, l x b x h [mm] 300 x 300 x 12 300 x 300 x 12 
Stålprofil Form Fyrkantig, ihålig Fyrkantig, ihålig 
 Mått, l x b x h [mm] 100 x 100 x 5 100 x 100 x 5 

 
Den uppbyggda modellen som används för simulering av kemankarmassorna 
HIT-CT 1 och HIT-HY 200-A redovisas i figur 4.3. 
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Figur 4.3 En ej skalenligt utformad modell för simulering av kemankarmassorna HIT-CT 1 och HIT-HY 
200-A med de inmatade variablerna från tabell 4.4. Modellen består av en betonggrund, en fästplatta och 
en fyrkantig stålprofil som sammanfogas med hjälp av fyra ankarstänger och någon av kemankarmassorna 
HIT-CT 1 eller HIT-HY 200-A (Egen bearbetning av författare).  
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5 RESULTAT 
I följande kapitel kommer resultaten presenteras uppdelat i två delar. Resultaten 
från den dokumentationsstudie som har tagits fram i rapporten presenteras i 
avsnitt 5.1 Miljöcertifierings- och materialdatabaser. Därefter presenteras 
resultatet från simuleringarna i beräkningsprogrammen i avsnittet 5.2 
Simuleringar i beräkningsprogram. 

5.1 Miljöcertifierings- och materialdatabaser  
I följande underavsnitt presenteras resultateten från miljöcertifierings- och 
materialdatabasernas bedömning av de fyra kemankarmassorna: Ankarmassa 
HY, FIS V Zero, HIT-CT 1 och HIT-HY 200-A. I resultatet delas 
kemankarmassorna upp i komponent A och B för att tydliggöra komponenternas 
certifieringar och bedömningar utifrån databasernas hållbarhetskriterier. 
 
5.1.1 BASTA 
Resultatet från bedömning av kemankarmassorna redovisas i tabell 5.1. För både 
komponent A och B för Ankarmassa HY, kemankarmassan HIT-CT 1 samt HIT-
HY 200-A bedöms massorna som BETA- till BASTA-registrerade i 
materialdatabasen BASTA. Kemankarmassan FIS V Zero bedöms som BASTA-
registrerad, både för komponent A och B. 
 
Tabell 5.1 Resultat av bedömning från materialdatabasen BASTA avseende på kemankarmassorna: 
Ankarmassa HY, FIS V Zero, HIT-CT 1 och HIT-HY 200-A. 

Kemankarmassa BASTA-
registrerad 

BETA-
registrerad 

DEKLARE-
RAD 

BETA- till 
BASTA-
registrerad 

DEKLAR- 
ERAD- till 
BASTA-
registrerad 

Ankarmassa HY, 
komponent A 

   BETA- till 
BASTA-
registrerad 

 

Ankarmassa HY, 
komponent B 

   BETA- till 
BASTA-
registrerad 

 

FIS V Zero, 
komponent A  

BASTA-
registrerad 

    

FIS V Zero 
komponent B  

BASTA-
registrerad 

    

HIT-CT1, 
komponent A 

   BETA- till 
BASTA-
registrerad 

 

HIT-CT1, 
komponent B 

   BETA- till 
BASTA-
registrerad 

 

HIT-HY 200-A, 
komponent A 

   BETA- till 
BASTA-
registrerad 

 

HIT-HY 200-A, 
komponent B 

   BETA- till 
BASTA-
registrerad 
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5.1.2 Byggvarubedömningen, BVB 
I tabell 5.2 presenteras resultaten från materialdatabasen 
Byggvarubedömningen, BVB. Enligt Byggvarubedömningens 
klassificeringssystem visar resultatet att Ankarmassa HYs komponent A bör 
Undvikas och att komponent B saknar komplett information för att kunna bli 
bedömd i materialdatabasen. För kemankarmassan FIS V Zero klassas båda 
komponenterna som Accepteras. Kemankarmassan HIT-CT 1 komponent A 
klassas som Accepteras och komponent B klassas som Undviks. Resultatet för 
kemankarmassan HIT-HY 200-A visar på att både komponent A och B bör 
Undvikas enligt Byggvarubedömningens klassificeringssystem. 
 
Tabell 5.2 Resultat från klassificeringssystemet i materialdatabasen Byggvarubedömningen, BVB, gällande 
kemankarmassorna: Ankarmassa HY, FIS V Zero, HIT-CT 1 och HIT-HY 200-A. 

Kemankarmassa Kemiskt 
innehåll 

Hållbar 
livscykel 

Hållbara 
leveranskedjor 

Totalt 
bedömning 

Ankarmassa HY, komponent 
A 

Undviks Undviks Ingen 
information 

Undviks 

Ankarmassa HY, komponent 
B 

Ingen 
information 

Ingen 
information 

Ingen 
information 

Ingen 
information 

FIS V Zero, komponent A  Rekommende
ras 

Accepteras Ingen 
information 

Accepteras 

FIS V Zero, komponent B  Rekommende
ras 

Accepteras Ingen 
information 

Accepteras 

HIT-CT1, komponent A Rekommende
ras 

Accepteras Ingen 
information 

Accepteras 

HIT-CT1, komponent B Undviks Accepteras  Ingen 
information 

Undviks 

HIT-HY 200-A, komponent A Undviks Accepteras  Ingen 
information 

Undviks 

HIT-HY 200-A, komponent B Undviks Accepteras  Ingen 
information 

Undviks 

 
5.1.3 Miljöbyggnad  
Resultaten från miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnads indikator 13 och 14 
presenteras i tabell 5.3. Ankarmassa HY bedöms i indikator 13 som BRONS för 
både komponent A och B samt att inget betyg för indikator 14 kan erhållas då 
kemankarmassan saknar publik dokumentation för båda komponenternas 
innehåll. Kemankarmassan FIS V Zeros båda komponenter bedöms som BRONS 
i indikator 13 och som GULD i indikator 14 i Miljöbyggnad. HIT-CT 1 komponent 
A samt B bedöms som BRONS i indikator 13. I indikator 14 bedöms 
kemankarmassan HIT-CT 1 komponent A som GULD och komponent B som 
SILVER. Slutligen bedöms HIT-HY 200-A i indikator 13 som BRONS för båda 
komponenterna och SILVER för båda komponenterna i indikator 14. 
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Tabell 5.3 Resultat av bedömning utifrån miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnads indikator 13 och 14, 
version 3.0/ 3.1, för kemankarmassorna: Ankarmassa HY, FIS V Zero, HIT-CT 1 och HIT-HY 200-A. 

Kemankarmassa Indikator 13 Indikator 14 

Ankarmassa HY, komponent A BRONS Inget betyg, saknar publik 
dokumentation 

Ankarmassa HY, komponent B BRONS Inget betyg, saknar publik 
dokumentation 

FIS V Zero, komponent A  BRONS GULD 

FIS V Zero, komponent B  BRONS GULD 

HIT-CT1, komponent A BRONS GULD 

HIT-CT1, komponent B BRONS SILVER 

HIT-HY 200-A, komponent A BRONS SILVER 
HIT-HY 200-A, komponent B BRONS SILVER 

 
5.1.4 SundaHus 
Resultaten från bedömningen av kemankarmassorna: Ankarmassa HY, FIS V 
Zero, HIT-CT 1 och HIT-HY 200-A, i materialdatabasen SundaHus redovisas i 
tabell 5.4. Både komponent A och B för Ankarmassa HY bedöms som C- i 
SundaHus. Komponent A för kemankarmassan FIS V Zero bedöms som C+ och 
massans komponent B bedöms som B. Betyget för HIT-CT 1 A komponent är C+ 
och dess B komponent får betyg C-. För kemankarmassan HIT-HY 200-A bedöms 
båda komponenterna som C-. 
 
Tabell 5.4 Resultat av bedömning utifrån materialdatabasen SundaHus klassificeringssystem för 
kemankarmassorna: Ankarmassa HY, FIS V Zero, HIT-CT 1 och HIT-HY 200-A. 

Kemankarmassa A B C+ C- D Inget betyg 

Ankarmassa HY, komponent A    C-   

Ankarmassa HY, komponent B    C-   

FIS V Zero, komponent A    C+    

FIS V Zero, komponent B   B     

HIT-CT1, komponent A   C+    

HIT-CT1, komponent B    C-   

HIT-HY 200-A, komponent A    C-   

HIT-HY 200-A, komponent B    C-   
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5.1.5 Svanen 
I tabell 5.5 redovisas resultatet för bedömningen av kemankarmassorna: 
Ankarmassa HY, FIS V Zero, HIT-CT 1 och HIT-HY 200-A utifrån 
miljöcertifieringsdatabasen Svanen. Ankarmassa HYs komponent A är bedömd 
som listad i Svanen, vilket innebär att den blir Svanenmärkt när materialet byggs 
in i en byggnad. Ankarmassa HYs komponent B är dock ej bedömd i Svanens 
certifieringsdatabas. FIS V Zeros båda komponenter, A och B, bedöms som 
Svanenmärkta.  Ingen av kemankarmassorna HIT-CT 1 eller HIT-HY 200-A 
komponenter kan certifieras som Svanenmärkta. 
 
Tabell 5.5 Resultat av bedömning utifrån miljöcertifieringen Svanen för kemankarmassorna: Ankarmassa 
HY, FIS V Zero, HIT-CT 1 och HIT-HY 200-A. 

Kemankarmassa Svanenmärkt 
Ankarmassa HY, komponent A Listad som Svanenmärkt vid inbyggnation  

Ankarmassa HY, komponent B Ej bedömd 

FIS V Zero, komponent A  Svanenmärkt 

FIS V Zero, komponent B  Svanenmärkt 

HIT-CT1, komponent A Ej Svanenmärkt 

HIT-CT1, komponent B Ej Svanenmärkt 

HIT-HY 200-A, komponent A Ej Svanenmärkt 

HIT-HY 200-A, komponent B Ej Svanenmärkt 

 

5.2 Simuleringar i beräkningsprogram 
I följande underavsnitt kommer resultaten från simuleringarna i 
beräkningsprogrammen att presenteras. Resultaten från simulering av de fyra 
kemankarmassorna: Ankarmassa HY, FIS V Zero, HIT-CT 1 och HIT-HY 200-A, 
baseras utifrån en modell bestående av en betonggrund där en fästplatta samt en 
stålprofil sammanfogas med hjälp av fyra ankarstänger och en av 
kemankarmassorna. 
 
5.2.1 ESSVE CS 
Resultaten från simuleringen av kemankarmassan Ankarmassa HY redovisas i 
figur 5.1 och visar att draglasten har en utnyttjandegrad på 13.8% samt 35.1% för 
tvärlasten. Utnyttjandegraden för den kombinerade lasten är 49%. 
Beräkningarna har utförts i beräkningsprogrammet ESSVE CS och är 
sammanställda i bilaga B1. 
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Figur 5.1 Summering av Ankarmassa HYs nyttjandegrad i procent utifrån beräkningar från 
beräkningsprogrammet ESSVE CS. 

5.2.2 FIXPERIENCE 
I figur 5.2 presenteras resultaten av kemanarmassan FIS V Zero utnyttjandegrad 
vid simulering i beräkningsprogrammet FIXPERIENCE. Draglasten har en 
utnyttjandegrad på 65.5% och tvärlasten har en utnyttjandegrad på 7.5% i den 
simulerade modellen, samt att den kombinerade lasten har en utnyttjandegrad 
på 75%. En sammanställning av de beräkningar som har utförts i FIXPERIENCE 
redovisas i bilaga B2. 
 

 
Figur 5.2 Summering av kemankarmassan FIS V Zero nyttjandegrad i procent utifrån beräkningar från 
beräkningsprogrammet FIXPERIENCE. 

5.2.3 Hilti PROFIS Engineering 
Resultaten av simuleringarna för kemankarmassorna HIT-CT 1 och HIT-HY 200-
A i beräkningsprogrammet Hilti PROFIS Engineering redovisas i figur 5.3. 
Kemankarmassan HIT-CT 1 har en utnyttjandegrad för draglasten på 58.4% och 
för tvärlasten på 3.3% samt en utnyttjandegrad för den kombinerad lasten på 
61.7%. Beräkningarna som har utförts i beräkningsprogrammet Hilti PROFIS 
Engineering sammanställs i bilaga B3. 
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Figur 5.3 Summering av kemankarmassorna HIT-CT 1 och HIT-HY 200-A nyttjandegrad i procent utifrån 
beräkningar från beräkningsprogrammet Hilti PROFIS Engineering. 

I figur 5.3 redovisas även resultaten från simuleringen för kemankarmassan HIT-
HY 200-A. Kemankarmassans utnyttjandegrad för draglasten är 24.4% och för 
tvärlasten 1.4% samt att utnyttjandegraden för den kombinerade lasten visar ett 
resultat på 25.8%. En sammanställning av de beräkningar som har utförts i 
beräkningsprogrammet Hilti PROFIS Engineering redovisas i bilaga B4. 
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6 DISKUSSION OCH ANALYS 
I kapitlet diskuteras och analyseras de resultat som samlats in genom 
simuleringar i beräkningsprogram samt med resultatet från miljöcertifierings- 
och materialdatabaserna med stöd av det teoretiska ramverk som presenterats i 
rapporten. I avsnitt 6.1 kommer det tillvägagångssätt som tagits fram i detta 
arbete för definiering samt mätning av de nyckeltal som gör en kemaankarmassa 
hållbar att redovisas.  Därefter presenteras i avsnitt 6.2, i tabell 6.1, hur valet av 
en hållbar kemankarmassa kan genomföras utifrån de föreslagna 
tillvägagångssätten av definiering samt mätning av hållbara kemankarmassor. 

6.1 Definiering och mätning av hållbarhet för kemankarmassor 
För att företag ska kunna välja det mest lämpliga byggnadsmaterialet, i det här 
arbetet kemankarmassa, med avseende på hållbarhet behöver nyckeltal för 
hållbarhet definieras och mätas (Slaper & Hall 2011). Vilket kan inledas med en 
väsentlighetsanalys med avseende på miljömässiga, sociala och ekonomiska 
faktorer samt definiering av andra väsentliga nyckeltal som gör en 
kemankarmassa hållbar (Global Reporting Initiative 2016). När väsentliga 
nyckeltal för en hållbar kemankarmassa är definierade kan dessa mätas mot 
varandra (Slaper & Hall 2011). Eftersom det saknas universella definitioner och 
mätverktyg för vad som gör en kemankarmassa hållbar bör företagen själva 
bestämma hur hållbarhet för kemankarmassa ska mätas samt definieras (Slaper 
& Hall 2011). I rapporten ”Understanding building sustainability – the case of 
Sweden” föreslår författarna mätning av hållbarhet genom jämförelse av 
relationen värde per skada (Isaksson & Rosvall 2020). Där de viktigaste 
hållbarhetseffekterna av vad som produceras ställs i relation till de mest negativa 
hållbarhetseffekterna. Ett tillvägagångssätt för mätning som även kan appliceras 
vid valet av en hållbar kemankarmassa. 
 
Vid definiering av väsentliga nyckeltal för hållbarhet av ett företags 
hållbarhetsarbete föreslås i ramverket Triple Bottom Line (TBL) att intressenterna 
är de 3P:na: people, planet och profit (Slaper & Hall 2011). De tre intressenterna, 
3P:na, utgör intressentanalysen och är de viktigaste intressenterna för ett företag 
att ta hänsyn till i väsentlighetsanalysen vid valet av kemankarmassa (Global 
Reporting Initiative 2016). I väsentlighetsanalysen definieras inledningsvis valet 
av kemankarmassans påverkan på det första P:et, people. När en 
kemankarmassa väljs är det viktigt att valet inte kan leda till någon typ av hälso- 
eller säkerhetsrisk för människan vare sig för arbetsmiljön, boendemiljön eller 
rivningsmiljön (Boverket 2020). Detta betyder bland annat att kemankarmassan 
inte bör innehålla kemiska ämnen som på något sätt kan påverka människan på 
ett negativt sätt (Boverket 2020). Vid definiering av kemankarmassans påverkan 
på den andra P:et, planet, innebär detta att kemankarmassans innehållande 
egenskaper inte får påverka den omgivande miljön på ett negativt sätt (Boverket 
2020). Detta syftar till att minimera användningen och spill av kemankarmassan 
vid byggnation samt vid rivning för att reducera den negativa påverkan på 
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miljön. Vid definiering av kemankarmassans påverkan från det tredje P:et, profit, 
bör valet av kemankarmassa göras utifrån minsta möjliga kostnad (Boverket 
2020). Detta då kostnaden påverkar såväl de människor som bygger byggnaden 
som de som ska leva i bygganden negativt.  
 
Vid en kartläggning av de mest väsentliga nyckeltalen för hållbarhet som 
påverkar de två intressenterna, people och planet, undersöks resultaten från 
miljöcertifierings- och materialdatabaserna för kemankarmassorna: Ankarmassa 
HY, FIS V Zero, HIT-CT 1 och HIT-HY 200-A. För att definiera och mäta nyckeltal 
för hållbarhet utifrån miljöcertifierings- och materialdatabaserna har 
intressenterna people och planet delats in i hur kemankarmassorna påverkar den 
interna och den externa miljön. I den interna miljön ingår intressenterna people 
och innebär den skada som utsläppen från kemankaramassorna kan orsaka på 
människan i arbetsmiljön, boendemiljön samt rivningsmiljön. I den externa 
miljön är det istället den skada som utsläppen från kemankarmassorna kan 
orsaka på den omgivande miljön, på planet. 
 
I miljöcertifierings- och materialdatabaserna är de kemiska egenskaperna för 
kemankarmassorna registrerade (BASTA 2022b; Sweden Green Building Council 
2022; Byggvarubedömningen 2022; SundaHus 2021). Databaserna är baserade på 
lagar och regler som Europaparlamentet och rådets REACH-förordning (EG) nr 
1907/2006 och CLP-förordning (EG) nr 1272/2008 samt Kemikalieinspektionens 
kandidatförteckning för att identifiera miljöfarliga ämnen i byggnadsmaterial 
(BASTA 2022b; Sweden Green Building Council 2022; Byggvarubedömningen 
2022; SundaHus 2021). Resultaten från de fem miljöcertifierings- och 
materialdatabaserna pekar på att kemankarmassan FIS V Zeros kemiska innehåll 
är det som påverkar den interna och externa miljön minst negativt av de 
undersökta kemankarmassorna. Resultaten från miljöcertifierings- och 
materialdatabaserna visar även på att kemankarmassan HIT-HY 200-As kemiska 
innehåll påverkar den interna och externa miljön mest negativt utifrån de 
undersökta kemankarmassorna. 
 
Boverket menar att valet av kemankarmassa bör göras till en rimlig kostnad för 
att vara hållbar (Boverket 2020). Kostnad eller profit har i denna rapport visat sig 
vara ett nyckeltal som påverkar intressenterna samt företaget vid valet av en 
hållbar kemankarmassa. Kostnaden för kemankarmassor är en väldigt liten del 
av ett företags totala kostnad vid en husbyggnation, trots de låga kostnaderna en 
kemankarmassa har utgör dessa en skada för användaren när valet av 
kemankarmassan görs (ESSVE 2022b.; Fischer 2022a; Hilti u.å. b; Hilti u.å. c).  
 
Kemankarmassornas tekniska prestanda i form av utnyttjandegrad av 
lastkapaciteten är ett annat väsentligt nyckeltal för hållbarhet, detta nyckeltal kan 
ses som värdeskapande för användaren (Global Reporting Initiative 2016). Om 
kemankarmassornas utnyttjandegrad överstiger 95% utgör infästningen i 
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betongen en fara för människorna i byggnaden då det finns risk för brott (ESSVE 
u.å.; Fischer 2022b; Hilti u.å. a). Vid överdimensionering av kemankarmassa, 
under 10%, kan däremot intressenterna planet och profit påverkas negativt, 
eftersom en större mängd kemankarmassa ger mer utsläpp av kemikalier samt 
större inköpskostnader (Boverket 2020). 
 
Kemankarmassornas utnyttjandegrad för den kombinerade lasten har genom 
simulering i beräkningsprogrammen resulterat i att Ankarmassa HY har en 
utnyttjandegrad på 49.0%, FIS V Zero utnyttjandegrad är 75.0%, HIT-CT 1 har en 
utnyttjandegrad på 61.7% och HIT-HY 200-A har en utnyttjandegrad på 25.8%. 
Resultaten för kemankarmassornas draglast har med simuleringarna i 
beräkningsprogrammen resulterat i att Ankarmassa HY har den lägsta 
utnyttjandegrad på 13.8% och FIS V Zero har den högsta utnyttjandegrad på 
65.5%. Slutligen visar resultaten från simuleringarna i beräkningsprogrammen 
på att kemankarmassornas utnyttjandegrad för tvärlast är högst för HIT-CT 1 på 
58.4% och lägst för HIT-HY 200-A på 1.4%. Beroende på var kemankarmassan 
ska fästas i en byggnad kommer resultaten från utnyttjandegraden av 
lastkapaciteten ha olika stor väsentlighet som nyckeltal för att vara hållbara. En 
låg utnyttjandegrad skapar dock ett högt värde för användaren. 

6.2 Val av kemankarmassor utifrån nyckeltal för hållbarhet 
Vid valet av en hållbar kemankarmassa utifrån de definierade nyckeltalen för 
hållbarhet och mätning av dessa har resultaten från de fyra kemankarmassorna i 
miljöcertifierings- och materialdatabaserna, för kostnaden samt simuleringarna 
från beräkningsprogrammen sammanställts i tabell 6.1. I tabellen har 
bedömningen av hur värdet för användarna i relation till skadan som 
kemankarmassan kan orsaka bedömts på tre nivåer. De tre nivåerna är: Väl 
godkänd, godkänd och underkänd. Väl godkänd är det högsta betyget vilket visar 
på att kemankarmassan klara de uppsatta hållbarhetskriterierna i 
miljöcertifierings- och materialdatabaserna, kostnaden alternativt 
utnyttjandegraden av lastkapaciteten. Nivån godkänd innebär att 
kemankarmassan är godkänd utifrån resultaten från miljöcertifierings- och 
materialdatabaserna, kostnaden eller utnyttjandegraden av lastkapaciteten. 
Underkänd är den lägsta nivån och betyder att kemankarmassan utifrån de 
insamlade resultaten och utifrån vad som definieras som hållbara nyckeltal för 
kemankarmassor bör undvikas. Kemankarmassorna har betygsatts för intern och 
extern miljö för varje miljöcertifierings- och materialdatabas, för kostnaden samt 
för utnyttjandegraden av lastkapacitet gällande kemankarmassans draglast, 
tvärlast och den kombinerade lasten. Slutligen har ett sammanvägt betyg för 
mätning av hållbara kemankarmassor sammanställts i tabellen från resultaten 
utifrån vad som har definierats som hållbara kemankarmassor i arbetet. 
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Tabell 6.1 Sammanställning av resultaten utifrån miljöcertifierings- och materialdatabaserna, kostnaden 
samt simuleringarna i beräkningsprogrammen för kemankarmassorna. Bedömningen av de definierade 
nyckeltalen för hållbarhet för kemankarmassorna görs på tre nivåer: Väl godkänt, Godkänt och Underkänt 
och mäts genom värdet kemankarmassan har per skada kemankarmassan kan utgöra. 

Resultat från: Definierade 
nyckeltal för 
hållbarhet: 

Kemankarmassor:    

  Ankarmassa 
HY 

FIS V Zero HIT-CT1  HIT-HY 
200-A  

BASTA Intern miljö  
 

Godkänd Väl godkänd Godkänd Godkänd 

 Extern miljö 
 

Godkänd Väl godkänd Godkänd Godkänd 

Byggvaru- 
bedömningen, 
BVB 
 

Intern miljö  
 

Underkänd Godkänd Godkänd Godkänd 

 
 

Extern miljö 
 

Underkänd Väl godkänd Väl godkänd Underkänd 

Miljöbyggand 
 

Intern miljö  
 

Underkänd Godkänd Godkänd Godkänd 

  
 

Extern miljö 
 

Underkänd Godkänd Godkänd Godkänd 

SundaHus Intern miljö  
 

Underkänd Godkänd Godkänd Underkänd 

 
 

Extern miljö 
 

Underkänd Godkänd Godkänd Godkänd 

Svanen 
 

Intern miljö  
 

Underkänd Väl godkänd Underkänd Underkänd 

 Extern miljö 
 

Underkänd Väl godkänd Underkänd Underkänd 

Kem-
ankarmassans 
kostnad  

Priset Väl godkänd Godkänd Godkänd Underkänd 

Simulering i 
beräknings-
program 

Utnyttjandegrad 
av 
lastkapaciteten, 
draglast 

Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd 

 Utnyttjandegrad 
av 
lastkapaciteten, 
tvärlast 

Godkänd Godkänd Underkänd Underkänd 

 Utnyttjandegrad 
av 
lastkapaciteten, 
kombinerad last 

Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd 

Sammanvägd bedömning  Underkänd Väl godkänd Godkänd Godkänd 
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7 SLUTSATSER 
Syftet med arbetet är att underlätta företags hållbarhetsarbete redan i 
projekterings- och beslutsstadiet vid valen av byggnadsmaterial. Detta genom att 
bidra till en ökad kunskap om hur val av byggnadsmaterial kan bidra till en 
hållbar utveckling inom byggsektorn. Målet med arbetet är att bidra med 
kunskap till företag om hur valet av byggnadsmaterialet kemankarmassa kan 
göras utifrån att definiera och mäta kemankarmassor utifrån nyckeltal för 
hållbarhet. För att besvara arbetets syfte, mål och frågeställningar har insamlad 
data tillsammans med utvalda teorier diskuterats och analyserats i kapitel 6 och 
mynnat ut i följande slutsatser. 
 

[F1]: Hur kan hållbarhet för kemankarmassor definieras och mätas? 
 
Vid valet av kemankarmassa behöver först de mest väsentliga nyckeltalen 
definieras som gör en kemankarmassa hållbar. I detta arbete har hållbarhet för 
kemankarmassor definierats som påverkan på people, planet samt påverkan från 
profit och kemankarmassans utnyttjandegrad av lastkapaciteten. Där påverkan 
på people innebär den skada som kemankarmassans kemiska innehåll kan 
utgöra på människans arbetsmiljö, boendemiljö samt rivningsmiljö. Påverkan på 
planet är den skada som kemankarmassans kemiska innehåll kan utgöra på den 
omgivande miljön samt kemankarmassans kostnad, profit, som i arbetet 
definieras som en skada för den som direkt eller indirekt köper 
kemankarmassan. Utnyttjandegraden av lastkapacitet är i arbetet definierat som 
ett nyckeltal för hållbarhet för kemankarmassor, där en kemankarmassa som 
klarar de dimensionerande förutsättningarna i en byggnad skapar ett värde för 
användaren. 
 
För mätning av kemankarmassans hållbarhet har relationen mellan den skada 
kemankarmassan skulle kunna utgöra i relation till användarvärdet redovisats 
som mätverktyg i arbetet i tabell 6.1. I tabell 6.1 beskrivs hur den definierade 
hållbarheten för kemankarmassor mäts utifrån uppsatta hållbarhetskriterier, 
kostanden samt genom simuleringar i beräkningsprogram. Utifrån 
miljöcertifierings- och materialdatabasernas resultat bedöms den skada 
kemankarmassorna kan utgöra på den externa och den interna miljön. I tabell 6.1 
jämförs även kostanden för kemankarmassorna, där den lägst kostanden bedöms 
som den lägsta skadan för användaren. Slutligen bedöms utnyttjandegraden av 
lastkapaciteten för kemankarmassorna, där en låg utnyttjandegrad skapar ett 
högt värde för användarna. Resultaten för hållbarhet av kemankarmassor 
bedömts sedan på tre nivåer: Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. 
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[F2]: Hur kan kemankarmassor väljas utifrån nyckeltal för hållbarhet? 
 
Vid valet av en kemankarmassa utifrån nyckeltal för hållbarhet rekommenderas 
i detta arbete att relationen mellan skadan kemankarmassan kan utgöra och det 
värde kemankarmassan har tas i beaktning. Genom att applicera de fyra 
kemankarmassorna Ankarmassa HY, FIS V Zero, HIT-CT 1 och HIT-HY 200-A, i 
tabell 6.1 har en slutsats tagits fram för hur kemankarmassor kan väljas utifrån 
nyckeltal för hållbarhet. Slutsatsen utifrån bedömning i tabell 6.1 visar på att 
kemankarmassa FIS V Zero har det högsta värdet i relation till den lägsta skadan. 
Vilket innebär att kemankarmassa FIS V Zero har den lägsta negativ påverkan 
eller skadan på den externa och den interna miljön och har dessutom en låg 
kostnad i förhållande till övriga kemankarmassor. FIS V Zero uppfyller även 
kraven för den tekniska prestandan genom att det finns en god 
säkerhetsmarginal för utnyttjandegraden av lastkapaciteten, därmed utgör 
lastkapaciteten ett högt värde för användarna av kemankarmassan FIS V Zero. 
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8 FÖRSLAG TILL VIDARE ARBETE 
Byggsektorn står inför en stor omställning vad gäller ett hållbart byggande och 
valen av hållbara byggnadsmaterial. Under arbetets gång har flera intressanta 
frågeställningar vidrörts gällande hur hållbarhet för byggnadsmaterial kan 
definieras och mätas. Förslag till vidare arbete är följande: 
 

• Hur kan generella definitioner och mätverktyg tas fram inom byggsektorn 
för att främja ett långsiktigt hållbart byggande? 

 
• Hur skulle eventuella generella definitioner och mätverktyg påverka valet 

av hållbara kemankarmassor för ett företag? 
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 A 

BILAGOR 
Bilaga 1. Beräkningar av lastkapacitet - Ankarmassa HY 
Sammanställning av beräkningar från simulering i beräkningsprogrammet 
ESSVE CS. Beräkningarna resulterar i en utnyttjandegrad för kemankarmassans 
draglast, tvärlast och den kombinerade lasten. 
 
Draglaster, N: 
 
Stålbrott: 

𝑁!" ≤
𝑁#$,&
𝛾',&

 

2.96 ≤
78.00
1.50

= 52.00	𝑘𝑁 

 
Utnyttjandegrad stålbrott: 𝛽(,& = 5.70% 
 
 
Betongkantsbrott: 

𝑁#$,) = 𝑁#$,)* × 3
𝐴),(
𝐴),(*

5 × 𝜓&,( × 𝜓+,,( × 𝜓,),(,- × 𝜓,),(,. 

𝑁!" ≤
𝑁#$,)
𝛾',)

 

𝑁#$,) = 25.76 × 7
184	800
57	600 9

× 0.95 × 1.00 × 0.57 × 1.00 = 44.56	𝑘𝑁 

6.18 ≤
44.56
1.50

= 29.71	𝑘𝑁	 

 
Utnyttjandegrad betongbrott: 𝛽(,) = 20.80% 
 
 
Kombinerat utdrags- och betongbrott: 

𝑁#$,/ = 𝑁#$,/* × 3
𝐴/,(
𝐴/,(*

5 × 𝜓&,(/ × 𝜓0,(/ × 𝜓,),(/,- × 𝜓,),(/,. × 𝜓+,,(/ 

𝑁!" ≤
𝑁#$,/
𝛾',/

 

𝑁#$,/ = 36.19 × 7
184	800
57	600 9

× 0.95 × 1.00 × 0.57 × 1.00 × 1.00 = 62.60	𝑘𝑁 

6.18 ≤
62.60
1.50

= 41.74	𝑘𝑁 
 
Utnyttjandegrad utdrags- och betongbrott: 𝛽(,/ = 14.80% 
 
 
 



 

 B 

Spjälkning: 

𝑁#$,&/ = 𝑁#$,)* × 3
𝐴),(
𝐴),(*

5 × 𝜓&,( × 𝜓+,,( × 𝜓,),(,- × 𝜓,),(,. × 𝜓1,(&/ 

𝑁!" ≤
𝑁#$,&/
𝛾',&/

 

𝑁#$,&/ = 25.76 × 7
239	200
102	4009

× 0.89 × 1.00 × 0.64 × 1.00 × 1.02 = 34.76	𝑘𝑁 

6.18 ≤
34.76
1.50

= 23.17	𝑘𝑁 
 
Utnyttjandegrad för spjälkning: 𝛽(,&/ = 26.70% 
 
 
Tvärlaster, V: 
 
Stålbrott:  

𝑉!" ≤
𝑉#$,&
𝛾'&

 

1.60 ≤
4.01
1.25

= 3.21	𝑘𝑁	 
 
Utnyttjandegrad stålbrott: 𝛽2,& = 49.80% 
 
 
Betongkant: 

𝑉#$,) = 𝑉#$,)* × 3
𝐴),2
𝐴),2*

5 × 𝜓&,2 × 𝜓1,2 × 𝜓3,( × 𝜓,),2 × 𝜓+,,2 

𝑉!" ≤
𝑉#$,)
𝛾',)

 

𝑉#$,) = 14.76 × 7
60	000
45	0009

× 1.00 × 1.12 × 2.50 × 1.00 × 1.00 = 77.65	𝑘𝑁 

2.50 ≤
77.65
1.50

= 51.76	𝑘𝑁 
 
Utnyttjandegrad betongkant: 𝛽2,) = 4.90% 
 
 
Betongbrott utbändning: 

𝑉#$,)/ = 𝑘 × 𝑁#$,)* × 3
𝐴),(
𝐴),(*

5 × 𝜓&,( × 𝜓+,,( × 𝜓,),(,- × 𝜓,),(,. 

𝑉!" ≤
𝑉#$,)/
𝛾')/

 

𝑉#$,)/ = 	2.0 × 	25.76	 ×	7
184	800
57	600 9

× 	0.95 × 	1.00	 × 	1.00 × 1.00 = 157.03	𝑘𝑁 

6.40 ≤
157.03
1.50

= 	104.68	𝑘𝑁 



 

 C 

Utnyttjandegrad betongbrott utbändning: 𝛽!,#$ = 6.10% 
 
Kombinerad last: 
𝛽(4.6 + 𝛽24.6 ≤ 1.00 
 
0.2674.6 + 0.4984.6 = 0.490 ≤ 1.00 
 
I tabellen redovisas utnyttjandegraden för alla beräkningar av Ankarmassa HY: 

Lasttyp Brottyp Utnyttjandegrad [%] 
Draglast Stålbrott 5.70 
 Betongbrott 20.80 
 Kombinerat utdrags- och betongbrott 14.80 
 Spjälkning 26.70 
Tvärlast Stålbrott 49.80 
 Betongkant 4.90 
 Betongbrott utbändning 6.10 
Kombinerad last  49.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 D 

Bilaga 2. Beräkningar av lastkapacitet - Ankarmassa FIS V Zero 
Sammanställning av beräkningar från simulering i beräkningsprogrammet 
FIXPERIENCE. Beräkningarna resulterar i en utnyttjandegrad för 
kemankarmassans draglast, tvärlast och den kombinerade lasten. 
 
Draglasterm, N: 
 
Stålbrott: 

𝑁!" ≤
𝑁#$,&
𝛾',&

 

6.05 ≤
79.00
1.50

= 52.67	𝑘𝑁 
 
Utnyttjandegrad stålbrott: 𝛽(,& = 11.50% 
 
 
Betongbrott: 

𝑁#$,) = 𝑁#$,)* × 3
𝐴),(
𝐴),(*

5 × 𝜓&,( × 𝜓+,,( × 𝜓,),(,- × 𝜓,),(,. 

𝑁!" ≤
𝑁#$,)
𝛾',)

 

𝑁#$,) = 25.76 × 7
153	600
57	600 9

× 1.00 × 1.00 × 0.93 × 0.72 = 46.07	𝑘𝑁 

11.48 ≤
46.07
2.10

= 21.94	𝑘𝑁 
 
Utnyttjandegrad betongbrott: 𝛽(,) = 52.30% 
 
 
Kombinerat utdrags- och betongbrott: 

𝑁#$,/ = 𝑁#$,/* × 3
𝐴/,(
𝐴/,(*

5 × 𝜓&,(/ × 𝜓0,(/ × 𝜓,),(/,- × 𝜓,),(/,. × 𝜓+,,(/ 

𝑁!" ≤
𝑁#$,/
𝛾',/

 

𝑁#$,/ = 16.08 × 7
153	600
57	600 9

× 1.00 × 1.03 × 0.93 × 0.72 × 1.00 = 29.70	𝑘𝑁 

11.48 ≤
29.70
2.10

= 14.14	𝑘𝑁 
 
Utnyttjandegrad kombinerat utdrags- och betongbrott: 𝛽(,/ = 81.20% 
 
 
 
 
 
 



 

 E 

Tvärlaster, V: 
 
Stålbrott: 

𝑉!" ≤
𝑉#$,&
𝛾',&

 

1.60 ≤
47.00
1.25

= 3.21	𝑘𝑁 
 
Utnyttjandegrad stålbrott: 𝛽2,& = 4.30% 
 
 
Betongbrott utbändning: 

𝑉#$,)/ = 𝑘 × 𝑁#$,/* × 3
𝐴/,(
𝐴/,(*

5 × 𝜓&,(/ × 𝜓+,,(/ × 𝜓,),(/,- × 𝜓,),(/,. × 𝜓0,(/ 

𝑉!" ≤
𝑉#$,)/
𝛾',)/

 

𝑉#$,)/ = 2.0 × 16.08 × 7
193	600
57	600 9

× 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.04 = 112.92	𝑘𝑁 

6.40 ≤
112.92
1.50

= 75.28	𝑘𝑁 
 
Utnyttjandegrad betongbrott utbändning: 𝛽!,#$ = 8.50% 
 
 
Kombinerad last: 
 
𝛽( + 𝛽2
1.2

≤ 1.00 
 
0.81 + 0.09

1.2
= 0.75 ≤ 1.00 

 
I tabellen redovisas utnyttjandegraden för alla beräkningar av FIS V Zero: 

Lasttyp Brottyp Utnyttjandegrad [%] 
Draglast Stålbrott 11.50 
 Betongbrott 52.30 
 Kombinerat utdrags- och betongbrott 81.20 
 Spjälkning - 
Tvärlast Stålbrott 4.30 
 Betongkant - 
 Betongbrott utbändning 8.50 
Kombinerad last  75.00 

 
 
 
 



 

 F 

Bilaga 3. Beräkningar av lastkapacitet - HIT-CT 1 
Sammanställning av beräkningar från simulering i beräkningsprogrammet Hilti 
PROFIS Egineering. Beräkningarna resulterar i en utnyttjandegrad för 
kemankarmassans draglast, tvärlast och den kombinerade lasten. 
 
Draglast, N: 
 
Stålbrott:  

𝑁!" ≤
𝑁#$,&
𝛾',&

 

6.05 ≤
78.50
1.50

= 52.33	𝑘𝑁 
 
Utnyttjandegrad stålbrott: 𝛽(,& = 11.60% 
 
 
Betongbrott: 

𝑁#$,) = 𝑁#$,)* × 3
𝐴),(
𝐴),(*

5 × 𝜓&,( × 𝜓+,,( × 𝜓,),(,- × 𝜓,),(,. 

𝑁!" ≤
𝑁#$,)
𝛾',)

 

𝑁#$,) = 49.87 × 7
301	056
147	4569

× 1.00 × 1.00 × 0.96 × 0.80 = 78.33	𝑘𝑁 

11.48 ≤
78.33
1.80

= 43.50	𝑘𝑁 
 
Utnyttjandegrad betongbrott: 𝛽(,) = 26.30% 
 
 
Kombinerat utdrags- och betongbrott: 

𝑁#$,/ = 𝑁#$,/* × 3
𝐴/,(
𝐴/,(*

5 × 𝜓&,(/ × 𝜓0,(/ × 𝜓,),(/,- × 𝜓,),(/,. × 𝜓+,,(/ 

𝑁!" ≤
𝑁#$,/
𝛾',/

 

𝑁#$,/ = 11.67 × 7
284	164
136	4229

× 1.00 × 1.60 × 0.96 × 0.796 × 1.00 = 29.55	𝑘𝑁 

11.48 ≤
29.55
1.80

= 16.42	𝑘𝑁 

 
Utnyttjandegrad kombinerat utdrags- och betongbrott: 𝛽(,/ = 70.00% 
 
 
 
 
 



 

 G 

Tvärlaster, V: 
 
Stålbrott: 

𝑉!" ≤
𝑉#$,&
𝛾',&

= 𝑉#",& 

1.60 ≤
39.30
1.25

= 31.44	𝑘𝑁 
 
Utnyttjandegrad stålbrott: 𝛽2,& = 5.10% 
 
 
Betongbrott utbändning: 

𝑉#$,)/ = 𝑘 × 𝑁#$,/* × 3
𝐴/,(
𝐴/,(*

5 × 𝜓&,(/ × 𝜓+,,(/ × 𝜓,),(/,- × 𝜓,),(/,. × 𝜓0,(/ 

𝑉!" ≤
𝑉#$,)/
𝛾',)/

 

𝑉#$,)/ = 2.00 × 16.08 × 7
324	164
136	4229

× 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.22 = 92.94	𝑘𝑁 

6.40 ≤
92.94
1.50

= 61.96	𝑘𝑁 
 
Utnyttjandegrad betongbrott utbändning: 𝛽2,)/ = 10.30% 
 
 
Betongkant: 

𝑉#$,) = 𝑘 × 𝑉#$,)* × 3
𝐴),2
𝐴),2*

5 × 𝜓&,2 × 𝜓1,2 × 𝜓3,( × 𝜓,),2 × 𝜓+,,2 

𝑉!" ≤
𝑉#$,)
𝛾',)

 

𝑉#$,) = 1.00 × 8	838.39 × 7
299	400	000
441	045	0009

× 0.90 × 1.11 × 1.13 × 1.00 × 1.00
= 6761.28	𝑘𝑁 

 

4.72 ≤
6761.28
1.50

= 	4	507.52	𝑘𝑁 
 
Utnyttjandegrad: 𝛽2,) = 0.001% 
 
 
Kombinerad last: 
𝛽(4.6 + 𝛽24.6 ≤ 1.00 
 
0.6994.6 + 0.1034.6 = 0.617 ≤ 1.00 
 
 
 



 

 H 

I tabellen redovisas utnyttjandegraden för alla beräkningar av HIT-CT 1: 
Lasttyp Brottyp Utnyttjandegrad [%] 
Draglast Stålbrott 11.60 
 Betongbrott 26.30 
 Kombinerat utdrags- och betongbrott 70.00 
 Spjälning - 
Tvärlast Stålbrott 5.10 
 Betongkant 0.001 
 Betongbrott utbändning 10.30 
Kombinerad last  61.70 
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Bilaga 4. Beräkningar av lastkapacitet - HIT-HY 200-A 
Sammanställning av beräkningar från simulering i beräkningsprogrammet Hilti 
PROFIS Engineering. Beräkningarna resulterar i en utnyttjandegrad för 
kemankarmassans draglast, tvärlast och den kombinerade lasten. 
 
Draglast, N: 
 
Stålbrott:  

𝑁!" ≤
𝑁#$,&
𝛾',&

 

6.05 ≤
78.50
1.50

= 52.33	𝑘𝑁 
 
Utnyttjandegrad stålbrott: 𝛽(,& = 11.56% 
 
 
Betongbrott: 

𝑁#$,) = 𝑁#$,)* × 3
𝐴),(
𝐴),(*

5 × 𝜓&,( × 𝜓+,,( × 𝜓,),(,- × 𝜓,),(,. 

𝑁!" ≤
𝑁#$,)
𝛾',)

 

𝑁#$,) = 24.64 × 7
153	600
57	600 9

× 1.00 × 1.00 × 0.93 × 0.72 = 44.06	𝑘𝑁 

11.48 ≤
44.06
1.50

= 29.38	𝑘𝑁 
 
Utnyttjandegrad betongbrott: 𝛽(,) = 39.08% 
 
 
Kombinerad utdrags- och betongbrott: 

𝑁#$,/ = 𝑁#$,/* × 3
𝐴/,(
𝐴/,(*

5 × 𝜓&,(/ × 𝜓0,(/ × 𝜓,),(/,- × 𝜓,),(/,. × 𝜓+,,(/ 

𝑁!" ≤
𝑁#$,/
𝛾',/

 

𝑁#$,/ = 34.18 × 7
153	600
57	600 9

× 1.00 × 1.00 × 0.93 × 0.72 × 1.00 = 61.13	𝑘𝑁 

11.48 ≤
61.13
1.50

= 40.75	𝑘𝑁 
 
Utnyttjandegrad kombinerad utdrags- och betongbrott: 𝛽(,/ = 28.18	% 
 
 
 
 
 



 

 J 

Tvärlaster, V: 
 
Stålbrott: 

𝑉!" ≤
𝑉#$,&
𝛾',&

= 𝑉#",& 

1.60 ≤
47.10
1.25

= 37.68	𝑘𝑁 
 
Utnyttjandegrad stålbrott: 𝛽2,& = 4.25% 
 
 
Betongbrott utbändning: 

𝑉#$,)/ = 𝑘 × 𝑁#$,/* × 3
𝐴/,(
𝐴/,(*

5 × 𝜓&,(/ × 𝜓+,,(/ × 𝜓,),(/,- × 𝜓,),(/,. × 𝜓0,(/ 

𝑉!" ≤
𝑉#$,)/
𝛾')/

 

𝑉#$,)/ = 2.00 × 24.64 × 7
193	600
57	600 9

× 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 × 1.00 = 165.64	𝑘𝑁 

6.40 ≤
165.64
1.50

= 110.42	𝑘𝑁 
 
Utnyttjandegrad betongbrott utbändning: 𝛽2,)/ = 5.80% 
 
 
Betongkant: 

𝑉#$,) = 𝑘 × 𝑉#$,)* × 3
𝐴),2
𝐴),2*

5 × 𝜓&,2 × 𝜓1,2 × 𝜓3,( × 𝜓,),2 × 𝜓+,,2 

𝑉!" ≤
𝑉#$,)
𝛾',)

 

𝑉#$,) = 1.00 × 8	666.86 × 7
299	400	000
441	045	0009

× 0.90 × 1.11 × 1.13 × 1.00 × 1.00
= 6630.04	𝑘𝑁 

 

4.72 ≤
6630.04
1.50

= 4	420.03	𝑘𝑁 
 
Utnyttjandegrad betongkant: 𝛽2,) = 0.001% 
 
 
Kombinerad last: 
𝛽(4.6 + 𝛽24.6 ≤ 1.0 
 
0.3914.6 + 0.0584.6 = 0.258 ≤ 1.00 
 
 
 



 

 K 

I tabellen redovisas utnyttjandegraden för alla beräkningar av HIT-HY 200-A: 
Lasttyp Brottyp Utnyttjandegrad [%] 
Draglast Stålbrott 11.56 
 Betongbrott 39.08 
 Kombinerat utdrags- och betongbrott 28.18 
 Spjälning - 
Tvärlast Stålbrott 4.25 
 Betongkant 0.001 
 Betongbrott utbändning 5.80 
Kombinerad last   25.80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 L 

Bilaga 5. Mängdning av kemankarmassa 
Frågor med svar från arbetsledare, Eric Klingberg, på HMB Construction för 
mängdning av kemankarmassa i ett husbyggnadsprojekt i Uppsala: 
 

• Hur många tuber (storlek på tuberna i ml) ankarmassa gick det åt i ett 
husbyggnadsprojekt? 

Svar: Åtgång för senaste husbyggnadsprojektet var cirka 20 tuber. Där varje tub 
kemankarmassa består av två komponenter innehållande 333ml och 500ml 
massa. 
 

• Storleken på husbyggnadsprojektet med den angivna åtgången av 
kemankarmassor? 

Svar: Arean för huset var 10 620 m2. Då inkluderas 157 lägenheter, 7 övriga 
umgängeslokaler, 3 cykelrum och 3 soprum. 
 

• Leverantör och sort av den använda kemankarmassan? 
Svar: Leverantören var Hilti, sorten var HIT-MM PLUS Injekteringsmassa. 
 

• Utformning av husbyggprojektet? Materialval, tjocklekar och höjder. 
Svar: Betongplatta på mark, 250mm tjock. Platsgjutna väggar med 200mm i 
tjocklek. Höjd på väggarna är 2650mm samt Prefab Filigranblock på 50mm + 
200mm gjutning. 
 
 


