
ISRN UTH-INGUTB-EX-B-2014/17-SE

Examensarbete 15 hp
Juni 2014

Infästning och montering av 
fasadskivor 
En utvärdering av lämpliga metoder

Annika Joneby
Sarah Jonsson Norling 



 



Institutionen för teknikvetenskaper, Byggteknik,  
Uppsala universitet  
Examensarbete 2014  

   

 

 
 

INFÄSTNING OCH MONTERING AV 
FASADSKIVOR 

En utvärdering av lämpliga metoder 
 

Annika Joneby & Sarah Jonsson Norling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ii  
 

Detta examensarbete är framställt vid Institutionen för 

teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik,  

Uppsala Universitet, Box 337, 751 05 Uppsala  

ISRN UTH-INGUTB-EX-B-2014/17-SE  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright© Annika Joneby & Sarah Jonsson Norling   

Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, 

Byggnadsteknik, Uppsala universitet  



 

 
 
Teknisk- naturvetenskaplig fakultet 
UTH-enheten 
 
Besöksadress: 
Ångströmlaboratoriet 
Lägerhyddsvägen 1 
Hus 4, Plan 0 
 
Postadress: 
Box 536 
751 21 Uppsala 
 
Telefon: 
018 – 471 30 03 
 
Telefax: 
018 – 471 30 00 
 
Hemsida: 
http://www.teknat.uu.se/student 

Abstract

Infästning och montering av fasadskivor

Attachment and mounting of facade panels 

Annika Joneby & Sarah Jonsson Norling

Exterior insulation finishing systems (EIFS) have been widely used in construction of
residential buildings in recent decades. Since many of the buildings have been affected
by dampness, it is recommended to build ventilated facades instead. This type of
facade is easy to create with great variety by using facade panels.
This diploma work has been done at NCC in Uppsala. The aim of the work is to assist
project leaders, purchaser and site managers in the choice of attachment system for
future projects with facade panels. The project being studied is Kvarntornen in
Uppsala, an eleven-storey building with a facade of aluminum panels. The project uses
NCC’s standard outer wall, a curtain-wall with wooden studs.

The diploma work consisted of interviews with people who work or have worked
with facade panels and their attachment, such as suppliers and people involved in
previous projects at NCC. The factors that have been in focus are material usage,
work environment, and cost to find the attachment systems and working platforms
possible to use at Kvarntornen.  

The result shows that it is most profitable to use a system that consists of horizontal
profiles attached to the studs in the walls and vertical spars attached to the profiles
where mounting of facade panels can be done. If an outer wall of concrete is used
there are more options for attachment systems. The working platform recommended
for the mounting of the panels is a mast climbing work platform. Where it is not
possible to use the climbing platform, a platform hanging from the roof is the only
reasonable option to use.

The conclusion of this study is a planning guide for future projects with facade panels
in combination with curtain-walls.
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SAMMANFATTNING 
Enstegstätade putsade fasader har använts mycket vid byggproduktion 
av bostäder de senaste årtiondena. Efter att många av byggnaderna 
drabbats av fuktskador rekommenderas det istället att man bygger 
tvåstegstätade ventilerade fasader. Detta är enkelt att utföra med 
möjlighet till stor variation genom att använda fasadskivor.  

Tillsammans med Uppsala Universitet har uppdragsgivare till detta 
examensarbete varit NCC i Uppsala. Syftet med arbetet är att vara till 
framtida hjälp för projekteringsledare, inköpare och platschefer i valet 
av infästningssystem till projekt med fasadskivor. Projektet som 
studeras för att inhämta kunskap är Kvarntornen i Uppsala, en 
elvavåningsbyggnad med fasad av aluminiumskivor. I projektet 
används NCCs typyttervägg; en utfackningsvägg med träreglar.  

Examensarbetet har bestått av intervjuer med personer som arbetar/har 
arbetat med fasadskivor och dess infästning, till exempel leverantörer 
och personer från tidigare projekt på NCC. De faktorer som står i fokus 
för examensarbetet är materialåtgång, arbetsmiljö och kostnad för att 
undersöka vilka alternativ för infästningssystem och 
byggnadsställningar som är möjliga att använda vid projekt 
Kvarntornen. 

Resultatet visar att det är mest lönsamt att använda sig av ett system 
som består av horisontella profiler som fästs i utfackningsväggens 
reglar och sedan vertikal läkt som fästs i profilerna där infästning av 
fasadskivorna kan ske. Är det istället en yttervägg av betong finns fler 
alternativ för infästningsmetod. Som ställning rekommenderas att 
använda en arbetsplattform i form av klätterställning. Där det inte är 
möjligt att använda klätterställning på Kvarntornen är det enda rimliga 
alternativet att använda en hängställning.  

Slutsatsen av examensarbetet är en projekteringsanvisning för framtida 
projekt där man väljer att använda fasadskivor i kombination med 
utfackningsvägg. 

 

 

Nyckelord: Fasadskivor, Utfackningsvägg, Infästningssystem, 
Byggställningar, Tvåstegstätad, Ventilerad fasad, Aluminiumskivor 



 
 

v 
 

FÖRORD 
Som ett sista moment i vår utbildning till högskoleingenjörer i 
byggteknik vid Uppsala Universitet skriver vi detta examensarbete.  

Syftet med denna rapport är att undersöka olika sätt för infästning och 
montering av fasadskivor. Rapporten avslutas med en 
projekteringsanvisning för framtida projekt inom samma område. 

Vi vill tacka vår engagerade handledare Gustav Ahlford på NCC som 
varit ett stort stöd för oss under arbetets gång. Vi vill även tacka vår 
ämnesgranskare Bo Tideman som bidragit med sina kunskaper inom 
byggbranschen. 

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till de tillmötesgående personerna på 
NCC och andra företag som ställt upp med svar på våra frågor och 
bistått med sina kunskaper. 

Uppsala i maj 2014 

Annika Joneby & Sarah Jonsson Norling 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 

Enligt Nationalencyklopedin definieras en fasad som ”en byggnads 
synliga exteriör och särskilt dess huvudsida” och är alltså yttersidan. En 
fasad ska både skydda mot väder och vind och vara byggnadens 
ansikte utåt. Fasader kan vara oventilerade eller ventilerade med 
luftspalt bakom1. De oventilerade fasaderna kallas även för 
enstegstätade fasader. För dessa väggar sker regn- och vindtätning i 
samma skikt. Dessa består vanligtvis av en regelvägg med puts direkt 
på cellplast eller en styv mineralullskiva. Det är viktigt att de 
oventilerade fasaderna är helt täta så att inget regn kan tränga in 
eftersom det tar lång tid för fukten att torka ut, vilket kan skapa 
problem med fuktskador på till exempel träreglarna i väggen. De 
ventilerade fasaderna kallas för tvåstegstätade. Regn- och vindtätning 
sker då i olika skikt med en vindskiva innanför en luftspalt. 
Fasadskiktet består av träpanel, fasadskivor eller putsbärande skivor. 
Inträngande regn ventileras enkelt ut genom luftspalten och detta är 
därför en mer fuktsäker konstruktion.  

De enstegstätade putsade fasaderna har varit mycket vanliga de senaste 
åren, men efter att problemen med fukt blivit kända2 har många 
entreprenörer försökt gå ifrån dessa fasader för att undvika risken för 
fuktskador. Att få en putsad fasad luftad är komplicerat och relativt 
kostsamt. Med fasadskivor kan man däremot på ett enkelt sätt skapa en 
luftad fasad och därmed minska risken för fuktskador.  

Fasadskivor har även många andra fördelar. De går att variera 
utseendemässigt, både i form och färg och är därför populära bland 
arkitekter. Med fasadskivor är det lätt att skapa ett modernt, varierat 
utseende på byggnaden. Monteringen går snabbt och det är betydligt 
enklare att byta ut skadade skivor än att putsa om hela fasaden. 
                                                 
1 Samuelson, Ingemar; Mjörnell, Kristina; Jansson, Anders. Fuktskador i putsade, 
odränerade träregelväggar - lägesrapport oktober 2007.  
http://www.sp.se/sv/units/energy/documents/eti/sp%20rapport%202007_36.pdf 
(Hämtad 2014-04-28) 

2 Söderberg, Angelica. Varning för fukt. Byggvärlden. 2008-03-13. 
http://www.byggvarlden.se/varning-for-fukt-59799/nyhet.html (Hämtad 2014-03-
31). 
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Fasadskivor fungerar även smidigt att använda när flerbostadshus ska 
tilläggsisoleras vilket kommer vara användbart de närmsta åren när 
hus från miljonprogrammet ska renoveras och bli mer energieffektiva.  

1.1.2 Om fasadskivor  

Fasadskivor kan utföras av olika material, till exempel cementbaserade 
skivor eller skivor av metall. Skivorna kan monteras både på 
utfackningsväggar3 och på ytterväggar av betong. Att montera skivorna 
och eventuellt bakomliggande isolerskikt kan vara ett kostsamt och 
riskfyllt arbete, som kan utföras på olika sätt, med olika 
infästningsmetoder och från olika varianter av ställning eller 
plattformar. 

1.1.3 Om Projekt Kvarntornen 

NCC bygger i Uppsala projektet Kvarntornen, en byggnad med en låg 
del på tre våningar samt två torn som reser sig elva våningar över 
marken. Beställare är NCC Boende. Byggnaden ska bestå av 
bostadsrättslägenheter samt ett antal verksamhetslokaler på entréplan. 
Byggandet av projektet påbörjades i början på 2013 och beräknat 
färdigställande sker i slutet på 2015.   

På fasaden ska det monteras fasadskivor av aluminium. Skivorna på 
fasaden lackas i en brun färg med olika glans och vid balkongerna får 
skivorna en guldig färg. Projekt Kvarntornen står på en fastighet där 
man rivit ett gammalt varuhus. Hälften av den ursprungliga 
byggnaden står kvar på grannfastigheten och Kvarntornen kommer att 
byggas emot den. I och med byggnadens utformning och närheten till 
grannbyggnaden ställs speciella krav på vilken typ av 
byggnadsställning som ska användas. 

1.2 Syfte 

Montering av fasadskivor är ett riskfyllt arbetsmoment som behöver 
utredas för att komma fram till vilken metod som är lättast och säkrast. 
Infästningen av fasadskivorna kan idag bara ske på ett fåtal sätt som 
varierar både ekonomiskt och tidsmässigt.  

                                                 
3 Ordförklaring: utfackningsvägg, icke bärande yttervägg, vägg som ofta har stomme av 
träreglar med mellanliggande värmeisolering samt skivbeklädnad på in- och 
utsidorna. 
 www.ne.se (2014-05-13) 
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Syftet med examensarbetet är att undersöka olika sätt för infästning och 
montering av fasadskivor. Parametrarna som kommer undersökas är 
kostnad och arbetsmiljö. Kostnaden jämförs genom att beräkna den 
mängd olika produkter som krävs för att klä in ca 3500 m2 vägg med 
vald fasadskiva. Arbetsmiljön jämförs genom att utvärdera de olika 
monteringsalternativ som finns med avseende på säkerhet och 
arbetsställningar. 

1.3 Mål 

Målet med detta examensarbete är att hitta det bästa sättet att montera 
och infästa fasadskivor för NCCs kommande projekt genom att studera 
byggprojektet Kvarntornen. Det sätt som är bäst värderas med 
avseende på kostnad och arbetsmiljö. Examensarbetet ska även utreda 
arbetsmiljön när montering och infästning av fasadskivor sker samt 
undersöka olika ställningsalternativ vid skivmontering. Målet med 
arbetet är att ta fram projekteringsanvisningar som NCC kan följa vid 
kommande projekt med fasadskivor. 

1.4 Frågeställning 

• Vilka infästningsmetoder finns?  
• Vilken/vilka metoder passar projekt Kvarntornen?  
• Hur skapar man en säker arbetsmiljö vid montering av skivorna? 
• Vilken typ av ställning lämpar sig bäst för Kvarntornen samt 

andra projekt med fasadskivor?  
• Vad bör man tänka på vid utformandet av skivfasader? 

 

1.5 Avgränsning 

Arbetet begränsas till att handla om ventilerade fasader med 
fasadskivor av aluminium. De infästningsmetoder som undersöks har 
synliga skruvar och används för att montera plana skivor (ej kassetter). 
En annan avgränsning är metallernas rörelser vid temperaturskillnader, 
detta kommer inte att undersökas i detta examensarbete. 
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2. METOD 
Relevant information söktes genom kontakt med leverantörer av 
fasadskivor, infästningssystem och ställningar. Kunskap har hämtats in 
genom intervjuer med representanter från de olika leverantörerna. Då 
ämnet är relativt nytt finns inte mycket litteratur att tillgå, då har 
referensprojekt inom NCC varit till stor hjälp. Fem personer som varit 
inblandade fyra tidigare projekt med liknande fasadskivor har 
intervjuats. Intervjuerna har utgått från ett antal frågor för att ha samma 
utgångsläge med varje person, intervjuerna kan snarare beskrivas som 
diskussioner kring frågorna. 

2.1 Litteraturstudie 

2.1.1 Fasadskivor 

Olika typer av fasadskivor 

Det finns flera typer av fasadskivor tillverkade av olika material som till 
exempel fibercement eller olika metaller. Fibercementskivor har 
använts som fasadmaterial en längre tid och de finns att tillgå i många 
färger och utföranden. Fasadskivor av metall blir allt mer vanlig att 
använda som fasadmaterial på byggnader. Fördelen med fasadskivor 
av metall är att de blir avsevärt mycket lättare, de väger ca 5–9 kg/m2, 
jämfört med fibercementskivorna som väger cirka 14 kg/m2.4 

Fasadskivorna i metall är även mer formbara och kan fås i många 
kulörer och olika glans.  

En nackdel med fibercementskivorna, förutom att de väger mycket, är 
att de är mer porösa än metallskivor. De kan därför suga åt sig av 
missfärgningar som sedan är svåra att få bort. Metallskivorna är 
däremot lätta att tvätta av och smutsen kan spolas bort vid regn. 
Nackdelen med dem är istället att lacken kan bli repad.  

Sandwichskivor 

En sandwichskiva är en fasadskiva som består av flera lager, vanligast 
är två aluminiumplåtar med en kärna av ett annat material, till exempel 
plast. Dessa fasadskivor lackas i vilken kulör som helst och går också 

                                                 
4 Cembrit – Heavy Duty. http://www.cembrit.se/Produkt_visning-
5895.aspx?ProductID=PROD50 (2014-04-14) 
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att få i önskad glans. Ett exempel är Uppsala Konsert och kongress 
fasad som består av sandwichskivor5, se Figur 2.1. 

 

Figur 2.1 Uppsala Konsert och kongress6 

Fasadskivorna kan fabriceras i längder upp till cirka 7000 mm beroende 
på tillverkare. Ofta finns en standardbredd på skivorna, till exempel 
1000 mm, 1250 mm eller 1500 mm, men det går även att måttbeställa 
skivorna i de mått man behöver till projektet.  

Tjockleken på skivorna är mellan 2-6 mm. De med en tjocklek på 2 mm 
används främst inomhus, 4 mm tjocklek är de absolut vanligaste som 
fasadmaterial på byggnader men tjockare skivor kan behövas till 
exempel vid stora spännvidder eller vindlaster. Beroende på vilken typ 
av skiva man väljer så väger de olika mycket, se Tabell 2.1. 

Skivorna går att montera både liggande och stående. Har man en solid 
färg går det bra att blanda formaten utan att färgskiftningar uppstår. 
Detta går dock inte att göra för skivor med metallicfärg då de är lackade 
i sin längdriktning. Ljuset reflekteras olika beroende på vilket håll 
skivan är monterad och kulören upplevs olika. Det är därför viktigt att 
alla skivor monteras i samma riktning så att inte färgskillnader ska 
uppstå samt att man tänker på detta vid val av kulör så att det blir det 

                                                 
5 Alumeco Sverige AB. Broschyr utdelad på Nordbygg (2014) 
6 Bildkälla: http://www.flexfasader.se/31/arkiv/referenser/2011-11-03-uppsala-
konsert--kongress.html (2014-04-14) 
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resultat man vill uppnå. Figur 2.2 visar en byggnad med samma skiva 
monterad i olika längdriktningar.  

 

Figur 2.2 Effekt av skivor monterade i olika längdriktningar7 

Olika tillverkare har olika standardkulörer, det läggs på en avgift om 
man vill ha fasadskivorna i en annan kulör. Det finns dock tillverkare 
som tar bort denna avgift om man beställer en viss mängd av samma 
färg. 

Brandklassning 

De företag på marknaden som erbjuder fasadskivor har oftast olika 
varianter beroende på vilken brandklass byggnaden ska ha. 
Tillverkaren Alumeco har delat in sina skivor Alucobond enligt Tabell 
2.1. Övriga tillverkare har en liknande indelning. 

Tabell 2.1  Alumecos indelning av fasadskivor efter brandklassning, med 
viktangivelser. 

Brandklass Fasadskiva Vikt 
D Aluminium – polyeten – aluminium – 

lack 
Ca 5 – 7 kg/m2 

B Aluminium – mineralkomposit – 
aluminium – lack 

Ca 6 – 8 kg/m2 

A2 Aluminium – aluminium - lack Ca 7 – 9 kg/m 

 

 
                                                 
7 Bildkälla: http://excellence-in-innovation.eu/index.php/referenzen-en.html (2014-
04-14) 
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Rengöring och underhåll 

Fasadskivor av aluminium kräver inte mycket underhåll, tillverkarna 
rekommenderar att de ska rengöras med några års mellanrum. Till 
exempel kan det vara en bra idé att rengöra fasaden samtidigt som man 
putsar fönstren på byggnaden. Vid rengöring använder man sig av 
högtryckstvätt och/eller rekommenderat rengöringsmedel som inte 
skadar lacken på skivan. Hur pass smutsig fasaden blir beror på 
geografiskt läge, till exempel är det betydligt smutsigare mitt i städer än 
utanför. Beroende på vilken färg fasadskivorna har behöver 
rengöringen utföras mer eller mindre ofta. Ljusa fasadskivor blir 
snabbare synligt smutsiga än mörkare färger. Ju längre man väntar med 
rengöringen desto hårdare sitter smutsen. Det finns numera 
självrengörande fasadskivor som med hjälp av nanoteknik inte blir 
smutsiga, dessa kostar ca 3-4% mer än vanliga fasadskivor8.  

Livslängd 

Enligt tillverkare av fasadskivor är den beräknade livslängden 20 – 50 
år men den kan givetvis bli längre. Garantitiden på skivorna är cirka 15 
år beroende på tillverkare.  

Leveranstid  

Tillverkning av fasadskivor sker i många länder, till exempel Frankrike, 
Tyskland och Kina. Beroende på vilken tillverkare man väljer att köpa 
skivorna från är det olika leveranstider. Leverantörerna i Europa har en 
leveranstid på 2-10 veckor9. Fasadskivor tillverkade i Kina har en längre 
leveranstid på grund av transporttiden, med båt tar enbart leveransen 
cirka 6-7 veckor och på det tillkommer tillverkningstid på cirka 6 
veckor10. Detta beror även på hur stor mängd som beställts och om man 
valt en standardkulör eller inte. 

2.1.2 Infästningssystem 

Det finns ett flertal olika infästningssystem för fasadskivor. 
Infästningen kan ske med synliga skruvar eller osynligt. Dold 
infästning är mer komplicerad och kostsam än synlig infästning. Om 

                                                 
8 Newman J. (2014) VINK, Stockholm (Muntlig information) 
9 Newman J. (2014) VINK, Stockholm (Muntlig information) 
10 Sayed J. (2014) NCC, Uppsala (Muntlig information) 
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skruvskallarna lackas i samma kulör som fasadskivan syns de inte om 
man inte granskar infästningen på nära håll. Detta arbete är inriktat på 
olika typer av synlig infästning. Nedan följer en beskrivning av olika 
tillverkare och deras system för infästning. Samtliga tillverkare är 
godkända enligt byggvarubedömningen som ”bedömer och 
tillhandahåller information om miljöbedömda varor och påverkar 
produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö”11. 

Europrofil 

Europrofil har tre olika system för infästning av fasadskivor med 
synliga skruvar. Systemen skiljer sig åt beroende på om man vill ha 
stående eller liggande läkt, detta påverkas av uppbyggnaden av väggen 
bakom. Europrofils tillverkning sker i Nora i Sverige och leveranstiden 
är kort, ungefär tre dagar uppger de.  Europrofil lovar en livslängd på 
minst 50 år beroende på geografiskt läge, vid västkusten kan 
livslängden bli kortare.  

RECON Original 

Det första systemet kallas RECON Original och är det mest använda 
systemet. Systemet fungerar för montering av både horisontell och 
vertikal läkt med en extra komponent för det senare alternativet.  

 
Detta system innehåller fyra olika komponenter, se Figur 2.3. 

                                                 
11 Byggvarubedömningen, http://www.byggvarubedomningen.se/ (2014-05-13) 
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Figur 2.3 Komponenter Europrofil Recon Original12 

Monteringen sker genom att Z-profilerna fästs i reglarna, betongväggen 
eller på kortlingar i ytterväggen och isoleringen monteras. Sedan 
skruvas VFL-profilen vinkelrätt fast på Z-profilen och därefter kan 
fasadskivorna infästas i dessa. Skarven mellan två skivor läggs mitt på 
VFL-profilen och vid stora bredder behövs även VFL bakom 
fasadskivan.  

Om VFL monteras horisontellt på stående Z-profiler används de tre 
första komponenterna i Figur 2.3. Dessa monteras enligt Figur 2.4. 
Fasaden blir väl ventilerad eftersom att VFL-profilen är perforerad. 
Vatten som läckt in innanför fasaden kan dessutom rinna genom hålen 
och ta sig ut i botten av fasaden. Bäst fungerar denna metod till fasader 
med liggande skivor som har raka skarvar i över- och underkant, det 
vill säga på samma horisontella linje. Vid fönster monteras den 
ventilerade smygprofilen, se Figur 2.5.  

 

                                                 
12 Bildkälla: www.europrofil.se (2014-04-02) 
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Figur 2.4 Europrofil RECON Original Horisontell VFL13 

Om VFL monteras vertikalt bör skivskarvarna vara jämna på en 
vertikal linje. Komponenterna är densamma som för horisontell 
montering men det tillkommer även ett konsolbeslag för att undvika att 
Z-profilen rätar ut sig då den blir utsatt av fasadskivornas tyngd.  

Nackdelen med att ha VFL vertikal är att det blir en extra komponent 
som innebär ett ytterligare arbetsmoment samt en tillkommande 
materialkostnad.  

                                                 
13 Bildkälla: www.europrofil.se (2014-04-02) 
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Figur 2.5 Europrofil RECON Original Vertikal VFL14 

 

Europrofils profiler är tillverkade av aluzinkbelagd plåt. Det är viktigt 
att använda en tätningsremsa mellan VFL-profilen och 
aluminiumskivorna för att undvika att materialen kommer i kontakt 
med varandra. VFL finns med bredderna 70 och 100 mm, vilken som 
används beror på hur nära kanten på skivan den får infästas. Den 
smalare VFL används bakom hela skivor.  Z-profilen går att få med ett 
djup för utvändiga isoleringar på 30, 50, 80 samt 100 mm. Längden på 
profilerna och läkten är begränsad till 3 m för att undvika stora rörelser 
i materialet vid temperaturskillnader som kan leda till att 
fasadmaterialet spricker.  

Europrofil ser inga särskilda risker när det gäller arbetsmiljö med sitt 
system. Det enda är att plåt kan vara vasst och man bör därför använda 
handskar för att undvika skärskador. Nackdelen med detta system är 
att justermånen är liten. Justering sker med plastdistanser med 3, 5 och 
10 mm tjocklek som placeras bakom Z-profilerna.  

RECON Vflex 

Europrofil har även ett system vid namn Vflex. Detta system lämpar sig 
då man har en utvändig isolering med en tjocklek på 80-270 mm. Med 
systemet kan VFL-profilen monteras både horisontellt och vertikalt. 
Detta system innehåller tre olika komponenter, se Figur 2.6. 

                                                 
14 Bildkälla: www.europrofil.se (2014-04-02) 
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Figur 2.6 Olika komponenter i systemet Europrofil RECON Vflex15  

Konsolbeslaget fästs i reglarna eller i betongen på bakomliggande vägg, 
sedan fästs ett kompletteringsbeslag på det. Kompletteringsbeslaget gör 
att justermånen blir stor för detta system vilket är den största fördelen 
med det. För att tydligare förstå systemets uppbyggnad se Figur 2.7. 
Nackdelen är att detta system enligt Europrofil är något dyrare än 
Recon Original men det fungerar som tidigare nämnts för 
isoleringstjocklekar på upp till 270 mm16.  
 

 

Figur 2.7 Europrofil RECON Vflex17 

                                                 
15 Bildkälla: www.europrofil.se (2014-04-02) 
16 Gustafsson R. (2014) Europrofil, Nora (Muntlig information) 
17 Bildkälla: www.europrofil.se (2014-04-02) 
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VINK 

Vink har ett infästningssystem för sin skiva Reynobond som de kallar 
Allface. Detta finns i många variationer och fungerar för både 
horisontell och vertikal infästning. VINK har sin fabrik i Österrike, 
leveranstiden är mellan ett par dagar upp till två veckor.  

System F1.10 

Systemet används då bärprofilen ska monteras vertikalt. Först monteras 
en vinkel på underliggande reglar eller betong. Vinkeln har en klyka 
där man för in bärprofilen, denna kan justeras upp till 38 mm i djup och 
dessutom i lutning. Bärprofiler finns som T och L-formade. T-profilerna 
användas vid skivskarvar, se Figur 2.8, och L-profilerna placeras bakom 
hela skivor. 

 

Figur 1.8 T-profil vid skivskarv enligt VINK’s system F1.1018 

System F2.10 

Systemet fungerar på samma sätt som F1.10 förutom att vinkeln är extra 
stadgad för att inte räta ut sig. Man kan även montera en extra så kallad 
omega-profil för att få ett visuellt djup i skivskarvarna, men då sker 
infästningen vertikalt, se Figur 2.9. 

                                                 
18 Bildkälla: http://www.vink.se/sv-SE/Produkter/Bygg/Allface.aspx (2014-04-17) 
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Figur 2.9 Omegaprofil vid skarv enligt VINK’s system F2.1019 

Gemensamt för de båda systemen 

Den stora fördelen med Allface är justermånen. Det är enkelt och 
smidigt att ställa in profilen för att få en rak fasad. Profilerna är 
tillverkade i aluminium vilket gör att de är väldigt lätta. Profilerna har 
förborrade hål, både ovala hål som gör rörelser vid 
temperaturväxlingar möjlig, samt runda som blir fixpunkter. 
Nackdelen är priset som är relativt högt. Dessutom är profilerna inte 
perforerade som till exempel Europrofils system. Med horisontella 
profiler fastnar vatten liggande på profilerna utan att kunna rinna ut, 
dessutom får fasaden inte en bra ventilering vilket ytterligare 
förhindrar uttorkning om vatten skulle läckt in. 

Alumeco 

Alumecos infästningssystem består av en U-formad komponent de 
kallar u-sko. Denna fästs i reglarna eller betongen och sedan fästs en 
hattformad profil i denna, se Figur 2.10. I hattprofilen fästs sedan 
fasadskivorna.  

                                                 
19 Bildkälla: http://www.vink.se/sv-SE/Produkter/Bygg/Allface.aspx (2014-04-17) 
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Figur 2.10 U-sko och hattprofil från Alumeco20 

Tillverkningen sker i Tyskland. Fördelen är att systemet har en bra 
justermån. Det kan användas både liggande och stående. Monteringen 
går snabbt och enkelt. Nackdelen är att man måste se till att peta in 
isolering i u-skon så att det inte uppstår köldbryggor. 

Hilti 

Hiltis system heter Eurofox och är väldigt likt VINKs Allface. Det består 
av vinklar samt T-och L-profiler som skivorna infästs i. Tillverkningen 
sker i Österrike.  Komponenterna är tillverkade i aluminium vilket ger 
dem en låg vikt samt är räfflade för att enkelt passas ihop. Figur 2.11 
visar en vinkel avsedd för vertikal montering och figur 2.12 visar en 
vinkel för horisontell montering som är extra stadgad för att inte rätas 
ut av tyngden från fasadskivorna.  

 

Figur 2.11 Hiltis vinkel för vertikal montering21 

                                                 
20 Illustration: Joneby A. (2014-04-17) 
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Figur 2.12 Hiltis vinkel för horisontell montering15 

Hiltis system är väldigt smidigt och lätt att montera och justera enligt 
tidigare erfarenhet22. Klykan där T- eller L-profilen fästs är 38 mm djup. 
Hilti ställer upp med hjälp av projektering av infästningssystemet vilket 
gör att man får en helhetslösning. Nackdelen är precis som för VINKs 
system att vid liggande profiler som inte är perforerade kan vatten bli 
kvar på profilerna. Hilti har en tillhörande skiva som placeras bakom 
vinkeln för att bryta köldbryggor.  

2.1.3 Ställningar 

Hängställning 

En hängställning placeras på taket av en färdig eller delvis färdig 
byggnad. Hängställningen består av två skenor som ligger på taket med 
tyngder ca 3,5 meter in från kanten av taket, se Figur 2.13, i den andra 
änden sticker skenorna ut ca 60 cm utanför takets kant där starka vajrar 
tar vid. I de bärande vajrarna hänger en plattform där hantverkarna kan 
stå och arbeta med husväggen. Plattformen kan ha olika storlekar, 
oftast är de ca 8 m breda och ca 80 cm djupa. Generellt kan man 
konstatera att ju större och därmed tyngre plattform, desto mindre 
kapacitet blir kvar till att lasta material.   

                                                                                                                                 
21 Foto: Joneby A. (2014-04-01) 
22 Andersson, Peter (2014) NCC, Vänersborg (Muntlig information) 
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Om projektet kräver att man flyttar på hängställningen så görs detta 
enkelt med kran och det tar ungefär 6 timmar för 2 personer att 
genomföra säger Thomas Söderholm2. När man hyr in en hängställning 
upprättas en montageplan inom byggarbetsplatsen, sedan monteras 
ställningen på sin första position inför besiktning. Besiktningen avser 
då själva hängställningen samt dokument för montageplan.  

För att få upp materialet på ställningen kan man använda sig av olika 
metoder. Thomas Söderholm2 säger att det enklaste är att hissa ner 
hängställningen till marken för att lasta materialet därifrån. Däremot 
tycker Magnus Gren på WEPAB23 att det smidigaste tillvägagångssättet 
är att lyfta upp materialet på taket med kran och sedan lasta från taket 
till hängställningen. 

 

Figur 2.13 Hängställningens motvikter placerade på taket24 

En hängställning behöver ingen förankring i husväggen utan löper fritt 
längs hela väggen. Denna ställning är en passande lösning när man 

                                                 
23 Gren M. (2014). WEPAB, Västerås (Muntlig information) 
24 Bildkälla: Söderholm T. Kranpunkten, Uppsala (2014-03-28) 
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bygger höga hus eller hus med speciell form, se exempel i Figur 2.14. 
Dock bör man inte använda sig av en hängställning vid en 
vindhastighet på över 12 m/s. 

 

Figur 2.14 Hängställning på svängd fasad25 

Hängställningen har tidigare använts mycket i branschen då den nästan 
alltid är tillämplig och ett billigare alternativ än till exempel en 
fasadställning.  

Klätterställning 

En klätterställning står på marken längs byggnadens sida. För att 
klätterställningen ska stå stadigt krävs det en viss stabilitet på marken, 
detta måste besiktigas före användandet av ställningen. 
Klätterställningen står på hjul och stödben och klarar mycket last, enligt 
ABC Ställningar kan en klätterställning klara upp till 4500 kg (vid 4 m 
plattform)26. Korgens arbetsbredd på en klätterställning kan vara upp 
till 17 m. För att få en tydlig bild av hur en klätterställning ser ut se 
Figur 2.15 och Figur 2.16. 

                                                 
25 Bildkälla: Söderholm T. Kranpunkten, Uppsala (2014-03-28) 
26 Anders (2011). ABC Ställningar – Klätterställningar, 
www.abcstallningar.se/2011/07/klatterstallningar (2014-04-14) 
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Figur 2.15 Klätterställning27 

 

Figur 2.16 Klätterställning vid användning28 

                                                 
27 http://www.zipup.se/eshop/liftar-skylift/bomliftar.aspx (2014-04-16) 
28 http://www.abcstallningar.se/2011/07/klatterstallningar/ (2014-04-16) 
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En klätterställning kräver infästning i fasaden först vid 12 meters höjd 
och sedan ytterligare en infästning vid 25 meters höjd. Denna typ av 
ställning bör inte användas vid en vindhastighet över 12 m/s av 
säkerhetsskäl.  

Fasadställning 

En fasadställning är den vanligaste typen av ställning på 
byggarbetsplatser29. Denna typ av ställning krävs i princip alltid vid 
putsade fasader för att man ska kunna klä in byggnaden med 
skyddsnät då själva putsningen kan stänka. Fasadställningen bör 
förankras i väggen ungefär var fjärde meter. Se Figur 2.17 för en tydlig 
bild en fasadställning. Det finns flera varianter av fasadställningar som 
till exempel klarar olika last och har olika bredd på plattformen.  

 

Figur 2.17 Fasadställning, denna av aluminium30 

Skylift 

                                                 
29 Tannfors M. (2014) NCC, Uppsala (Muntlig information) 
30 Bildkälla: http://www.zipup.se/eshop/rullstaellning-
byggstaellning/fasadstaellning.aspx (2014-04-16) 
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En skylift kan se ut på olika sätt, skylift är ett samlingsnamn för flera 
olika typer av liftar. De vanligaste skyliftarna är bomlift och saxlift, se 
Figur 2.18. En skylift är ett bra komplement till olika ställningar om det 
finns delar som är svåråtkomliga. Både bomliften och saxliften är 
mycket flexibla och helt mobila.  

Bomliften lämpar sig mycket väl om det är fasta hinder för 
arbetsområdet, medan saxliften enbart rör sig uppåt och nedåt. Det 
finns saxliftar med olika plattformshöjd, normalt från 3,6 meter till 22,5 
meters höjd.  

Figur 2.18 Skylifts31 

2.1.4 Skruv 

Valet av skruv har stor betydelse för att konstruktionen ska hålla i 
många år. När man bestämmer sig för att använda en fasadskiva av 
aluminium är det viktigt att man tar i beaktning vilka andra metaller 
som ska ingå i infästningssystemet. Då det kan uppstå reaktioner 
mellan metaller som är olika ädla är det av stor betydelse att de olika 
komponenterna fungerar ihop. De flesta leverantörerna av fasadskivor 
som tillverkas av aluminium rekommenderar en skruv av rostfritt stål.  

                                                 
31 Bildkälla: http://www.zipup.se/eshop/liftar-skylift.aspx (2014-04-16) 
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Europrofil som tillverkar infästningssystem av aluzinkbelagd stålplåt 
rekommenderar en varmförzinkad skruv då en rostfri skruv på sikt 
skulle ”äta upp” aluzinkbeläggningen på plåtprofilerna32. 
Aluzinkbeläggningen fungerar som ett rostskydd för stålplåten, när 
stålet blottas för väder och vind finns risk att det börjar rosta33. Detta 
skulle i så fall ske i närområdet kring skruven vilket skulle försämra 
hållfastheten i infästningssystemet, i värsta fall kan detta leda till att 
fasadskivan lossnar.  

En varmförzinkad skruv i kontakt med aluminium är inget problem så 
länge det är en torr miljö. Om denna kombination av metaller utsätts 
för vatten kan det uppstå problem34, det skulle i så fall fungera likt ett 
batteri genom att vattnet skulle leda över laddningar från zinken på 
skruven till aluminiumskivan. Om den skyddande zinkbeläggningen 
på skruven försvinner kommer stålet i skruven börja rosta och risken 
att skruven går av blir mycket stor. 

Hilti rekommenderar en rostfri skruv till en konstruktion med 
fasadskiva av aluminium fäst i bakomliggande plåtprofiler med 
aluzinkbeläggning35. Då den mindre komponenten, i det här fallet 
skruven, består av en ädlare metall än de stora komponenterna ska det 
inte vara något problem att en mindre korrosion uppstår. Den reaktion 
som sker är till skruvens fördel, men den skada som kan bli på 
fasadskivan och den aluzinkbelagda plåtläkten är så liten att det inte 
ska påverka hållfastheten i konstruktionen. 

Ett alternativ till skruv är att använda sig av popnit, det ger större 
rörelsetoleranser för fasadskivan.  

2.2 Referensprojekt 

2.2.1 Akademiska Sjukhuset B20 

NCC utförde byggnationen av ett trevåningshus på Akademiska 
Sjukhuset i Uppsala, se Figur 2.19. Thomas Mejbert var platschef och 
projektet färdigställdes i februari 200936. Fasadskivan som användes var 
av typen Glasal från Cembrit, denna skiva består av fibercement med 
en emaljerad yta. Bakomliggande väggar var prefabricerade 
                                                 
32 Nygren T. (2014) Europrofil, Nora (Information via mail) 
33 Norling G. (2014) Plåtkompaniet, Uppsala (Muntlig information) 
34 http://www.nordicgalvanizers.com/foretag/Korrosion.htm (2014-05-08) 
35 Nordin L. (2014) Hilti, Arlöv (Muntlig information) 
36 Mejbert T. (2014) NCC, Uppsala (Muntlig information) 
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sandwichelement från Strängbetong som också monterade väggarna på 
plats. Infästningssystemet som användes bestod av träläkt som 
skruvades fast vertikalt i betongväggen, utanpå träläkten klistras en 
gummilist som ska täta fasaden. Därefter skruvas fasadskivorna fast så 
att gummilisten trycks till. Alla fasadskivor beställdes förborrade från 
leverantören som fått fasadritningar vid beställning, detta behövdes för 
att undvika sprickor vid manuell borrning. Man valde att beställa 
fasadskivorna med förborrade hål, vilket innebar en högre kostnad, 
men enligt Thomas var det ett bra beslut då monteringen gick fortare 
och tidplanen hölls. Ställningen som användes var en lätt smalställning, 
det är en variant av fasadställning se Figur 2.17. Thomas var inte helt 
nöjd med denna typ av ställning då den var för smal och det blev därför 
trångt för yrkesarbetarna att montera fasadskivorna. Thomas tycker att 
arbetet med monteringen av fasadskivorna flöt på bra för att de hade 
gjort en bra arbetsberedning.  

 

Figur 2.19 B20 vid Akademiska Sjukhuset37 

Om Thomas skulle vara platschef på ett liknande projekt igen skulle 
han använda sig av en bomlift eller klätterställning för smidigare 
montering. Thomas tycker att man ska montera fasadskivor nerifrån 
och upp för att säkerställa arbetsmiljön på arbetsplatsen. På så sätt kan 
man luta den aktuella fasadskivan mot den nedanför medan man 
monterar. Thomas påpekar också att man inte bör använda sig av för 
stora skivor vid montering på så höga höjder då vinden kan vara 
väldigt kraftig.  

                                                 
37 Foto: Joneby A. (2014-04-23) 
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2.2.2 Alfhem 

Alfhem är en bostadsrättsförening med 30 lägenheter i centrala Uppsala 
som NCC färdigställde 2011. Urban Nyström var platschef och Per 
Johansson arbetsledare. Fasaden består av så kallade eternitskivor med 
en vikt på cirka 15 kg/m2. Montaget var en totalentreprenad där 
Marmoroc stod för skivor, infästningssystem och montage. Skivorna 
var liggande och de största var 1,2 m breda och 3,6 m långa. De skars 
till rätt storlekar och förborrades på plats. Bakomliggande vägg var en 
utfackningsvägg med träreglar. I reglarna fästes liggande träläkt 28*70 
mm. På läkten fästs en stående hattprofil, skivan skruvades direkt mot 
hattprofilen utan något emellan, se Figur 2.20.  

 

Figur 2.20 Infästning på Alfhem sett ovanifrån38 

Vatten som läcker in i skarvarna fastnar i hålrummet mellan skivan och 
profilen och ventileras ut. Montaget skedde från en klätterställning med 
en plattform med åtta meters bredd. Skivorna monterades nerifrån och 
upp på fasaden av lag om två personer där en höll i skivan och en 
skruvade. Montaget tog ungefär 18 veckor för fyra personer vilket var 
cirka två veckor över kalkylerad tid. Det blev många anmärkningar i 
besiktningsprotokollet, detta främst eftersom montaget hade brister.  

Infästningsmetoden i sig fungerade bra och justermånen upplevdes 
som tillräcklig eftersom att väggarna bakom var tillräckligt bra 
monterade. Om det behövdes justeringar placerades distanser bakom 
träläkten. Just träläkt var bra att använda sig av eftersom det är billigt 
och stabilt att fästa i. Att hattprofilen i Alfhems fall spegelvändes 
jämfört med till exempel Europrofils system berodde på att 
eternitskivan måste skruvas längre in från kanten än en skiva i metall 

                                                 
38 Illustration: Joneby A. (2014-05-13) 
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för att inte spricka. För att profilens stabilitet ska bli tillräcklig måste 
godstjockleken vara tjockare än för spegelvända. En tjockare 
godstjocklek gör att mer material går åt och de blir därmed dyrare än 
tunnare.  

 

Figur 2.21 Alfhem39 

Att använda en klätterställning fungerade bra för ändamålet. Det hände 
inga tillbud under fasadmontaget, dock var skivorna väldigt tunga och 
ett mindre format på skivorna hade varit önskvärt. Dessutom dammade 
det när skivorna förborrades. Skivorna nitadades fast i profilerna vilket 
fungerade bra. I efterhand har några nitar släppt, men det beror 
troligtvis på dåligt utförande än metoden i sig. För att förbättra 
arbetsmiljön borde en lättare skiva ha använts. Uppskattningsvis 
innebär det enligt Urban och Per att montaget bör gå nästan dubbelt så 
snabbt om man istället använder en skiva med halva eternitskivans 
vikt.  

2.2.3 Mjölnaren 

NCC har genom ett partneringprojekt tillsammans med Uppsalahem 
byggt projekt Mjölnaren i stadsdelen Industristaden i Uppsala med 
Marcus Lundestrand som platschef40. På en del av byggnaden har man 
valt att använda sig av blå fasadskivor i ett rutigt mönster med jämna 
skarvar, se Figur 2.22. NCC utförde montaget själva och hade stor 
möjlighet att påverka utformningen av fasadskivorna i projekteringen 

                                                 
39 Bildkälla: www.alfhemuppsala.se 2014-04-28 
40 Lundestrand M. (2014) NCC, Uppsala. (Muntlig information) 
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tillsammans med både Uppsala Hem och arkitekten. Fasadskivorna 
kommer från samma leverantör som ska leverera fasadskivor till 
Kvarntornen, det är dock inte exakt samma skiva då den de använde på 
Mjölnaren hade en plastkärna mellan två aluminiumskikt. Skivorna var 
ungefär 600 x 1200 mm och därmed lätta att hantera. 
Infästningsmetoden de använde sig av bestod av stående hattprofiler 
som monterades direkt mot den bakomliggande väggen, en så kallad 
putsbärarvägg. Marcus förklarade att en putsbärarvägg är en 
sandwichkonstruktion med lättklinkerbetong längst ut. Fasadskivorna 
fästs direkt i hattprofilerna, utöver det monterades plåtband 
horisontellt i de liggande skarvarna. Skruvavståndet var cirka 300 mm 
och skruvarna som användes var rostfri plåtskruv med borrspets. Alla 
fasadskivor förborrades på plats.  

 

Figur 2.22 Mjölnaren41 

Ställningen som användes var en fasadställning, detta fungerade bra 
enligt Marcus. Då fasadskivornas största storlek inte var allt för stor var 
det inga problem att hantera dessa från en sådan typ av ställning. Där 
ställningens infästningar satt i vägen sparade man fasadskivan som 
sedan monterades när ställningen var borttagen.  

Marcus förklarade att själva materialet och monteringen var en billigare 
lösning än till exempel puts, men däremot fick de lägga ner väldigt 
mycket tid på att lösa utformningen och planera arbetsmomenten i 
projekteringsskedet istället. Han är inte helt säker på att det faktiskt var 

                                                 
41 Bildkälla: www.eniro.se gatuvy (2014-04-28) 
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en billigare lösning i sin helhet. Dock så tycker han att det var en väl 
fungerande lösning som han absolut kan tänka sig att använda igen. 

2.2.4 Scandic hotell Alvik  

År 2011 utförde NCC en tillbyggnad av en konferenslokal ovanpå en 
befintlig byggnad, se Figur 2.23. Lars Olsson var platschef. 
Fasadskivorna som användes var samma som till projekt Kvarntornen, 
det vill säga aluminiumskivor. Bakomliggande vägg var färdiga 
element från Paroc bestående av plåt-isolering-plåt. Dessa monterades 
på en betongvägg. Infästningssystemet bestod av z-profiler som 
skruvades i plåten bakom och sedan fästes skivan direkt i denna. 
Ställningen som användes var en smalställning med bredden 70 cm. 
Lars Olsson tycker att skivmontaget fungerade bra och att det var en 
bra metod för infästningen av skivorna. Arbetsmiljön var bra och det 
inträffade varken olyckor eller tillbud. Projektet var dock endast en 
våning och en stor del bestod av fönster så skivmontaget var inte 
särskilt omfattande.  

 

Figur 2.23 Scandic Hotell Alvik42 

2.3 Kvarntornen 

Enligt krav från kommunen ska skivindelningen på Kvarntornen vara 
varierad. Skivorna är därför av olika bredder, se bilaga 1. Glansiga 
skivor är blåmarkerade och de matta är vita. Vid utförandet av detta 

                                                 
42 Bildkälla: http://ettelva.se/projekt/hotell-scandic-alvik/ (2014-05-05) 
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examensarbete var ritningarna preliminärhandlingar och det var efter 
dessa handlingar beräkningar gjordes. Eventuella ändringar kan ha 
uppkommit i efterhand men till dessa har ingen hänsyn tagits. 
Kvarntornen brandklassas till Br143 eftersom byggnaden ska ha fler än 
tre våningar. Med anledning av detta måste byggnadens ytterväggar 
utformas enligt BBR 19 5:55144. Därför ska fasadskivorna till 
Kvarntornen vara av brandklass A2 och får inte innehålla något 
brännbart material, till exempel plast. Skivan som valts består av två 
lager aluminium och väger 7,8 kg/m2. Skivorna köps in från 
leverantören Alucobest via NCCs inköpskontor i Kina. 

Ytterväggarna består av prefabricerade utfackningsväggar enligt NCCs 
typritningar för flerbostadshus, se Bilaga 2. Den utvändiga isoleringen 
på 50 mm monteras på plats tillsammans med infästningssystemet för 
fasadskivorna. Tanken är att fasadskivorna ska infästas i stål- eller 
aluminiumprofiler som i sin tur fästs i de stående reglarna eller i 
eventuella kortlingar i utfackningsväggen. Enligt direktiv från 
skivtillverkaren bör infästning ske med ett maximalt avstånd av 500 
mm vid rådande vindlast.  

Med hjälp av preliminärhandlingar av Projektet Kvarntornens fasader, 
se Bilaga 1 mättes de olika bredderna på fasadskivorna. Med detta 
underlag mängdades sedan de olika typer av infästningsmetoder som 
ansågs passande för detta projekt.  

Eftersom Kvarntornen har utfackningsväggar med ett regelavstånd på 
600 mm samt att skivskarvarna går jämnt i vertikalt led bedöms Hilti 
Eurofox, se Figur 2.11 och Europrofil Recon Original, se Figur 2.5, vara 
de infästningssystem som fungerar bäst för projektet. Hilti väljs framför 
VINK då NCC har avtal med dem. De två potentiella 
infästningsmetoderna undersöks därför djupare i detta arbete och en 
jämförelse mellan systemen utförs, se Tabell 2.1. Detta kan vara viktigt 
för att komma fram till den bästa metoden och för att ha möjlighet att 
inte enbart grunda valet av infästningssystem på materialkostnad. 

                                                 
43 Boverkets Byggregler (BBR) 19 uppl. 5:55 Ytterväggar 
44 Boverkets Byggregler (BBR) 19 uppl. 5:551 Ytterväggar i byggnad klass Br1 
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Tabell 2.1 Jämförelse av Hilti och Eurporofil 

Levera

ntör 

Infästnings

metod 

Tidsåtgång 

normal/snabb/

långsam 

Justerm

ån 

liten/go

d/väl 

tilltagen 

Tillverknin

gsland 
Material 

Kräver 

åtgärder i 

utfackning

svägg 

Hilti Eurofox Snabb 
Väl 

tilltagen 
Österrike 

Aluminiu

m 
Ja 

Europr

ofil 

Recon 

Original 
Normal God 

Nora, 

Sverige 

Aluzinkb

elagd 

plåt 

Nej 

 

För att det ska vara möjligt att jämföra de två infästningssystemen med 
avseende på pris har leverantörernas prisuppgifter sammanställts i 
Tabell 2.2 och Tabell 2.3. 

Jämförelse av materialkostnad mellan Hilti och Europrofil 

Tabell 2.2 Sammanställning av priser från Hilti 

Komponent Antal [st] 
Pris 
[kr/st] 

Totalpris [kr] 

Vinkel M 6478 40 259109 
T-profil 2228 53 118068 
L-profil 3881 46 178517 

Kortlingar 2931 95 278445 
Summa 834 139 kr 

 

Kostnaden för Hiltis system exklusive skruv är 834 139 kr.   

Tabell 1.3 Sammanställning av priser från Europrofil 

Komponent Antal [st] Pris [kr] Totalpris [kr] 

Z-profil 4900 26,35 129115 
100 mm VFL 2228 30 66831 
70 mm VFL 3881 26,4 102453 
Konsolbeslag 4900 13,5 66150 

Summa 364 549 kr 

 

Kostnaden för Europrofils system exklusive skruv är 364 549 kr.  

Skillnaden i materialkostnad mellan de två systemen skulle i det här 
fallet vara 469 590 kr.
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3. RESULTAT 

3.1 Utvärdering av litteraturstudie 

3.1.1 Utvärdering av infästningsmetoder 

De olika infästningssystemen har varierande för- och nackdelar. Med 
en betongvägg bakom fasaden kan alla infästningsmetoder användas 
och anpassas efter skivindelningen då vinklar och profiler kan fästas 
var som helst i betongväggen. Alternativen är färre och större hänsyn 
till val av infästningsmetod måste tas då bakomliggande vägg består av 
en utfackningsvägg där infästning endast kan ske i reglar eller 
kortlingar. Detta gör att både väggens uppbyggnad och skivornas 
indelning påverkar valet av infästningsmetod. Att kortla en vägg 
medför en stor extra kostnad. Dessutom tar kortlingarna utrymme från 
isolering och sänker därför väggens isolerande förmåga. Detta är inget 
som rekommenderas, finns alternativa infästningssystem som inte 
kräver kortlingar bör man därför välja något av dessa.  

Dessvärre verkar det endast vara Europrofil som fungerar bra för 
prefabricerade utfackningsväggar. Med ett regelavstånd på till exempel 
600 mm blir det svårt att använda Hiltis system med stående profiler 
eftersom dessa fästs in i och hamnar rakt utanför reglarna. Skivorna 
kräver ofta ett maximalt skruvavstånd på 500 mm vilket gör att detta 
inte fungerar. Om man istället minskar regelavståndet till exempelvis 
450 mm och använder skivor med bredder om 450 eller 900 mm bör det 
bli en bättre lösning. Detta fungerar bäst när väggarna byggs på plats 
och man kan se till att reglarna hamnar på en rak vertikal linje vilket 
inte alltid kan garanteras då väggarna prefabriceras. Hilti, Vink och 
Alumecos system kan dock fungera då skivorna har ett liggande format 
och profilerna fästs i reglarna horisontellt. Problemet är då att det inte 
blir en öppen luftspalt vertikalt och att inträngande vatten inte kan röra 
sig nedåt utan istället fastnar på de liggande profilerna. Med olika ädla 
metaller ökar då risken för korrosion, det vill säga att metall kan lösas 
upp genom en kemisk reaktion. Detta har Europrofil tänkt på och 
perforerat sina profiler så att de även blir ventilerade då de används 
liggande.  

Att välja VINKs eller Hiltis system har fördelen att de är tillverkade av 
aluminium. Tillsammans med en rostfri skruv uppstår därför ingen risk 
för korrosion. Detta är framförallt viktigt i fuktiga och salta miljöer som 
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till exempel på västkusten. Med profiler tillverkade av till exempel 
aluzinkbelagd plåt finns det problem att välja en skruv som fungerar 
för både aluminium och aluzink utan att det finns risk för korrosion. 

Är behovet av justermån stor är de andra systemen att föredra framför 
Europrofil som endast kan justeras upp till cirka en centimeter. Vid 
användning av Europrofil är det därför viktigare än för de andra 
systemen att väggarna monteras noggrant i lod så att det inte blir stora 
skillnader mellan våningsplanen. Hiltis och VINKs system har mindre 
materialåtgång och har upplevts gå väldigt snabbt och smidigt att 
montera av projekt där de använt metoden. Om man lyckas spara in 
tillräckligt med arbetstid på monteringen av ett dyrare 
infästningssystem kan det vara värt den extra kostnaden för materialet.  

3.1.2 Utvärdering av ställningstyper 

Det finns många olika ställningar att välja mellan med olika 
användningsområden. Den vanligaste lösningen är att använda en 
traditionell fasadställning med eventuell komplettering med till 
exempel en bomlift för att komma åt platser som man inte kunde nå 
med fasadställningen. Det fungerar bra med en fasadställning vid 
skivmontage men om fasadskivans format är större än ställningens 
bredd kan det vara svårt att röra sig på ställningen utan att skada 
skivan. En fasadställning kräver montage av ställningsbyggare och 
måste infästas i väggen var fjärde meter båda riktningar45. 
Infästningspunkterna är i vägen för montage av ett antal skivor vilka 
får monteras när ställningen rivs. Fördelen är att olika yrkesgrupper 
kan använda ställningen samtidigt för olika arbetsmoment. Faktumet 
att en fasadställning tar tid och kostar mycket pengar att montera gör 
att det kan vara lönsamt att använda sig av en annan ställningstyp när 
man ska montera fasadskivor. När man använder sig av fasadställning 
är det vanligt att man behöver ha en bygghiss som även den blir en 
kostnad. 

En klätterställning är ett mycket bra alternativ för montering av 
fasadskivor. Då den endast kräver infästning var 12:e meter så kommer 
infästningspunkterna inte vara i vägen lika mycket som för en 
fasadställning. En klätterställning klarar stor last, den är stabilare än en 
skylift och har tillräckligt stor plattform för två personer med material. 
Det viktiga att ta hänsyn till är att det finns plats längs fasaderna där 

                                                 
45 Söderholm T. (2014) Kranpunkten, Uppsala (Muntlig information) 
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klätterställningen ska användas. Inget material får ligga i vägen och 
marken måste vara plan och hårdgjord då en klätterställning väger flera 
ton. Referensprojektet Alfhem använde sig av klätterställning och var 
nöjda med det alternativet.  

Där det inte går att använda fasad- eller klätterställning är 
hängställning det bästa alternativet. Man måste dock beakta att 
hängställningen kan skada fasadskivorna när de monterats på väggen 
då hängställningen har hjul som rullar mot väggen och kan stöta till 
fasadskivorna när det blåser. Ett annat problem är när olika 
yrkesgrupper behöver hängställningen samtidigt. En hängställning kan 
dessutom upplevas osäker arbetsmiljömässigt då den inte sitter fast 
någonstans utan hålls på plats av motvikter uppe på taket. Den klarar 
inte heller stora laster vilket gör att mycket tid går åt att hämta material. 
Vid omflyttning av hängställningen krävs en kran, om en sådan inte 
finns på plats måste mobilkran användas vilket medför en extra 
kostnad. När hängställningen placeras på taket bör det vara 
färdigbyggt. Används endast hängställning kan fasadmontaget därmed 
inte starta innan taket vilken blir en nackdel för sluttiden. Med andra 
typer av ställningar kan fasadmontaget starta innan stommen är 
färdigställd. En hängställning kan dock ibland vara det enda 
alternativet om huset är väldigt högt eller om det till exempel finns 
utstickande byggdelar eller intilliggande byggnader som andra typer av 
ställning inte kan placeras ovanpå.  

3.2 Kvarntornen 

3.2.1 Fasadskiva 

De största skivorna på Kvarntornen kommer i tillverkarens 
standardformat 1220 × 2440 mm. Med en vikt om 7,8 kg/m2 får den 
tyngsta skivan en vikt på 23 kg. Byggnaden är 35 meter hög och det 
finns risk att det kommer att vara blåsigt högt upp längs fasaderna. En 
stor skiva har stor yta att ta upp vindlast som kan vara svår att hålla 
emot. Risken finns att man tappar skivan och den faller ner på marken 
och skadar föremål och personer. Av hänsyn till arbetsmiljön borde 
man därför ha använt ett mindre skivformat.  

När fasadskivan skruvas fast i infästningssystemet är det viktigt att den 
inte skruvas för hårt, fasadskivan måste ges möjlighet att röra på sig då 
det kommer bli stora temperaturskillnader i fasaden. Därför bör de 
förborrade hålen ha en större diameter än skruven som ska användas.  
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3.2.2 Infästningssystem 

Hilti Eurofox och Europrofil Recon Original har jämförts i Tabell 2.2 och 
Tabell 2.3. Resultatet visar att Europrofil skulle bli ungefär 500 000 kr 
billigare än Hilti. Hilti hävdar dock att deras system ska gå mycket 
fortare att montera jämfört med konkurrenterna och därmed spara in 
tid och arbetskostnad. För att Hiltis system ska bli ett billigare alternativ 
än Europrofil skulle fyra hantverkare behöva spara in 7,5 arbetsveckor 
bara på infästningssystemet, se Bilaga 5.  

Resultatet visar att det är fördelaktigt att använda sig av Europrofil vid 
projektet Kvarntornen då detta system är bäst lämpat för den aktuella 
skivindelningen. I skarvarna mellan skivorna bör man använda sig av 
en stående hattprofil 100 mm bred och bakom skivorna bör det räcka 
med en stående hattprofil 70 mm bred. Hattprofilerna är i sin tur infästa 
i en liggande Z-profil med cc 600, dessa skruvas fast i de stående 
reglarna i utfackningsväggen. För att stabilisera infästningssystemet 
används konsolbeslag, de placeras vid varannan träregel, cc 1200. Vid 
varje skift av Z-profil förskjuts konsolbeslagen en regel. 

Då hattprofilerna är tillverkade av stål (svart polyesterlackerad 
galvaniserad plåt eller aluzinkbelagd plåt) och fasadskivorna som ska 
användas är tillverkade av aluminium är det mycket viktigt att dessa 
inte kommer i kontakt med varandra. Detta undviks med hjälp av en 
gummilist som klistras på hattprofilerna och kläms ihop när 
fasadskivan skruvas på plats. För att undvika korrosion bör en rostfri 
skruv eller nit användas. 

3.2.3 Ställning 

Det bästa alternativet för ställning till projekt Kvarntornen bedöms vara 
en kombination av olika ställningstyper för olika delar av byggnaden.  

Förslaget är att en hängställning monteras på varje torn. Tornens 
långsida är 24 m och kortsidan är 11,5 m. Förslagsvis används då en 
plattform som är 12 m lång för att minimera antalet omflyttningar av 
hängställningen. Som tidigare nämnts kan olika yrkesgrupper behöva 
hängställningen vid olika tillfällen. Det är därför viktigt att man noga 
samordnar arbetena och att yrkesgrupperna är på plats och håller 
tiderna de blivit tilldelade ställningen.  

På den låga delen av byggnaden bör en klätterställning användas för 
montage av skivorna. Denna behöver som tidigare nämnts inte infästas 
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i väggen vid höjder under 12 meter. Kvarntornens låga del är 11,5 m 
hög. Det bör inte vara några problem med framkomlighet längs 
fasaderna så länge marken hålls ren från material.  

Då fasadmontaget startar före yttertak enligt produktionstidplanen och 
hängställningarna inte kan monteras får man starta montaget på de 
delarna hängställning inte ska användas. Till vissa fasader på tornen 
går det även att använda klätterställning. En konstruktör bör utreda om 
bjälklaget på innergården håller för tyngden av en klätterställning. Det 
är fasaderna mot intilliggande byggnad som hängställningen främst 
måste användas till. Rekommendationen efter detta arbete blir dock att 
använda klätterställning så mycket som möjligt. Det är dock inte helt 
klarlagt att takvalvet på innergården klarar lasten av klätterställningen, 
därför bör man vara beredd på att använda hängställning på tornens 
alla fasader. Förslag för uppdelning av de olika ställningstyperna kan 
ses i Bilaga 3. 

3.2.4 Montering  

Fasadskivorna kan monteras antingen uppifrån och ned eller nedifrån 
och upp längs fasaden. Om montaget sker nedifrån och upp kan skivan 
nedanför användas som stöd med hjälp av en plastdistans mellan 
skivorna.  Montörerna behöver inte hålla i skivans tyngd med egen 
kraft och det blir lättare att se till att alla skarvar blir lika stora. Detta är 
att föredra jämfört med att börja montaget uppifrån.  

Vid användande av hängställning finns som tidigare nämnts risk för 
repor och bucklor i skivor då hängställningen passerar redan 
monterade skivor. Hängställningen kommer att behöva åka ner till 
marken ofta för att lasta material samt för att montörerna ska gå av och 
på. Av den anledningen bör därför montage ske uppifrån och ned 
vilket är enklare att utföra för mindre och lättare skivor då stöd från 
skivan nedanför inte är nödvändigt. För Kvarntornen bör dock 
montaget ske nedifrån eftersom skivorna väger upp till 23 kg och har 
ett stort format. En annan anledning att montera nedifrån är att det 
blåser mindre på lägre höjder vilket gör montaget mindre komplicerat. 
Det kan därför vara bra att börja monteringen där det är som enklast för 
att montörerna ska hitta en väl fungerande monteringsteknik innan de 
kommer på högre höjder. För att undvika problemet med repor och 
bucklor kan man montera en träskiva istället för fasadskiva där hjulen 
på hängställningen kommer gå. Denna byts sedan ut mot den riktiga 
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fasadskivan uppifrån och ned så att hjulen på ställningen inte behöver 
passera monterade skivor.  
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4. SLUTSATS 

4.1 Projekteringsanvisning 

4.1.1 Skivindelning  

Redan i ett tidigt skede av utformningen av en fasad som ska bekläs 
med fasadskivor bör man tänka på skivindelningen med tanke på 
infästning och montering. Lämplig skivindelning beror på vilken typ av 
vägg som finns bakom. Om väggen bakom har ett yttersta skikt av 
betong behöver man endast beakta själva storleken på skivorna. Det 
kan då vara en bra idé att välja en storlek som är jämnt delbar med 
minsta skruvavstånd för rådande vindlaster. Detta för att få så få 
infästningsprofiler som möjligt bakom och spara in på material och 
arbetskostnad. Om det däremot är en utfackningsvägg enligt NCCs 
typritningar, se Bilaga 2, som fasadskivorna ska monteras på bör man 
tänka på fler aspekter. Storleken på fasadskivorna bör vara anpassade 
till cc-avståndet på reglarna i utfackningsväggen eller största godkända 
skruvavstånd med avseende på rådande vindlast.  

Det är viktigt även av arbetsmiljömässiga skäl att tänka på 
skivindelningen. Skivorna bör inte vara bredare än 900 mm för att en 
person ska kunna bära dem och de bör inte vara allt för långa då de lätt 
tar upp vindlaster likt ett segel vid montering på höga höjder vilket gör 
monteringen svår och farlig även för de på marken om en skiva skulle 
tappas ovanifrån. 

4.1.2 Infästning 

Med en betongvägg bakom fasaden kan alla infästningsmetoder 
användas och anpassas efter skivindelningen då vinklar och profiler 
kan fästas var som helst i betongväggen. Då bakomliggande vägg 
består av en utfackningsvägg med regelverk är det begränsat vilka 
infästningsmetoder som kan användas. Om väggarna inte kortlas, 
vilket medför en extra kostnad, kan vinklar och profiler endast infästas 
i reglarna. Detta innebär att en infästningsmetod med dubblad plåtläkt 
är det bästa alternativet att tillgå då NCCs typvägg ska användas.  

Det är av stor vikt att man använder sig av rätt skruv vid infästningen. 
Rostfri skruv passar bra ihop med aluminium som fasadskivan är 
tillverkad av, men det är även viktigt att den rostfria skruven fungerar 
ihop med bakomliggande infästningssystem. En tumregel är att 
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skruven ska bestå av en ädlare metall än fasadskivan och 
infästningssystemet. På så sätt kommer aldrig skruven att ta skada av 
korrosion utan den skada som uppstår blir på fasadskivan eller 
bakomliggande plåtprofiler. Det korrosionsangrepp som uppstår på 
dessa delar är av obetydlig storlek för hållfastheten. 

 4.1.3 Ställning 

Vid montering av skivor kan det vara onödigt kostsamt att använda sig 
av en fasadställning. Denna har mer lastkapacitet än vad som kommer 
utnyttjas och är dyr. Det optimala är att använda sig av en 
klätterställning vid monteringen av fasadskivorna och dess 
infästningssystem. 

I vissa fall fungerar ingen av dessa typer av ställningar och man blir 
därför tvungen att använda sig av hängställning. Denna är dock inte 
bra ur arbetsmiljösynpunkt och inte särskilt tidseffektiv då mycket tid 
går åt till att hämta material. Dessutom kan den skada de redan 
monterade skivorna. Om man bestämmer sig för att använda 
hängställning är det viktigt att den besiktas och att alla inblandade är 
medvetna om de risker som finns i samband med användandet av den. 



Examensarbete: INFÄSTNING OCH MONTERING AV FASADSKIVOR 

38 
 

5. FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER 
Efter att ha letat information till olika delar av denna rapport kan vi 
tycka att det saknas något tydligt underlag som undersöker galvaniska 
strömmar vid användande av olika metaller, speciellt vid 
fasadskivsmontage. Detta är en viktig aspekt som kan innebära att en 
konstruktion håller eller inte. Ett förslag till fortsatt studie är därför att 
undersöka olika infästningars livslängd med hänsyn till detta. 

Det skulle även vara intressant att se en jämförelse av fasadskivor och 
puts med avseende på energi, miljö och kostnad. Vi har inte hittat 
någon liknande studie men det skulle kunna vara till hjälp vid val av 
fasadmaterial.  

En sista aspekt att fördjupa sig i angående fasadskivor är huruvida 
temperaturskillnaderna i fasadskivorna kan orsaka rörelser som skadar 
dem. Det skulle vara intressant att veta om det blir problem på grund 
av detta om man använder olika metaller med olika utvidgning som 
fasadskiva och infästningssystem. 
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Bilaga 5: Beräkning av nödvändig tidsbesparing 

 

Denna beräkning är utförd för att utreda hur många veckor 4 personer skulle behöva spara 

in genom att använda sig av Hiltis infästningssystem för att det skulle vara förmånligt att 

välja istället för Europrofils infästningssystem. Beräkningen har gjorts för de delar av 

fasaden där de bruna skivorna ska monteras. 

Hiltis system kostar 834 139 kr. I detta igår material för 555 694 kr och en extra kostnad vid 

utfackningstillverkning på 278 445 kr.  

Europrofils system har en materialkostnad på 364 549 kr. 

Uppskattad arbetskostnad är 400 kr/timme och person.  

Skillnad i kostnad mellan systemen är                                

         

            
             

           

            
           

         

             
                        

         

          
                           

Minsta tidsbesparing för att uppnå lönsamhet för Hilti är minst  7,5 arbetsveckor. 
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Bilaga 6. Intervjufrågor  

Frågor fasadskivor 

1. Hur många varianter på fasadskivor tillhandahåller ni?  
2. Finns det många olika färger att välja på?  
3. Aluminium-plast-aluminium-lack, vad tar ni för pris/m2 om man beställer ca 4000 

m2?  
4. Vad finns det för olika storlekar?  
5. Var tillverkas fasadskivorna?  
6. Hur lång är den beräknade livslängden?  
7. Krävs det något underhåll? Rengöring?  
8. Vad väger fasadskivorna /m2?  
9. Hur är er tanke att skivorna ska fästas? Rekommenderar ni något system? Går det att 

göra med både synlig och osynlig infästning?  
10. Har ni några referensprojekt?  

 

Frågor infästningssystem 

1. Vad har ni för infästningssytem till vår typ av skiva?  
2. Finns det någon justermån?  
3. Vart sker tillverkning? Leveranstid?  
4. Kan ni nämna några fördelar/nackdelar? 
5. Hur stor tyngd klarar infästningen?  
6. Finns det några risker med denna metod? 
7. Jobbar ni med någon utveckling av nya infästningsmetoder för fasadskivor?  

 

Frågor referensprojekt  

1. Vilken entreprenadform var det?  
2. Vilken typ av fasadskiva användes i projektet? Vilken indelning hade dem? Hur stora 

var skivorna? Varför just den? 
3. Hur såg infästningen ut? Vilken tillverkare? Varför blev det just det systemet?  
4. Vad var det för vägg bakom?  
5. Hur skedde montaget?  
6. Hur snabbt gick det? Hur många m2 per dag ca? Upplevdes det att gå fort jämfört 

med kalkylerat? 
7. Vilken typ av ställning användes?  
8. Fungerade detta sätt bra eller skulle man kunnat göra på något annat sätt?  
9. Upplevdes justermånen som tillräcklig?  
10. Stötte ni på några oväntade problem vid monteringen?  
11. Fanns det några problem med den typen av infästning? Har ni haft några 

garantiproblem? 
12. Hur var arbetsmiljön? Många/få tillbud? Klagomål från hantverkare?  
13. Om du skulle göra ett liknande projekt, skulle du göra något annorlunda då?  

 

 

 



B6.2 
 

 



 



 


	förklaringstext
	A-40-V-100 - Sheet - A-40-3-01 - Fasad mot Norr
	A-40-V-100 - Sheet - A-40-3-02 - Fasad mot Söder
	A-40-V-100 - Sheet - A-40-3-03 - Fasad mot Väster
	A-40-V-100 - Sheet - A-40-3-04 - Fasad mot Öster

