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Sammanfattning 
Projektets syfte är att identifiera möjliga lösningar till en glasfasad anpassad för prefabricerade 
husmodeller. Två spår utvärderas där huvudspåret är att skapa ett fasadelement som limmas mot trä. 
Fokus för detta system är att skapa en illusion av ingen fasad utan man ser direkt in i konstruktionen. 
Det sekundära spåret är att skapa en fasad där glas och trä lamineras för att minska underhållet för 
träfasaden.  
Projektet är en förstudie och ska ge indikation på hur en lösnings ska konstrueras.  
I huvudspåret genomfördes beräkningar som ger indikationer på vilken typ av lösning som är möjlig.  
I det sekundära spåret producerades ett antal prover som sedan placerades i klimatkammare för 
provning.  
Resultatet visade att mer efterforskning krävs för att kunna producera fungerande fasadlösningar 
med denna teknik. 

Bakgrund 
OBOS driver projektet High6 med syftet att bygga ett sex våningar högt lägenhetshus baserat på 
prefabricerade husmoduler. Projektet genomförs tillsammans med Smart Housing Småland och 
arkitektbyrån Tengbom med målbilden att färdigställa huset till våren 2019 i Kalmar. Trä och glas är 
viktiga grundmaterial i High6-projektet och därför vill man också framhäva dessa material i den 
utvändiga gestaltningen. 
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Detta förstudieprojekt fokuserar på att undersöka fasadlösningar anpassade för prefabricerade 
husmoduler som framhäver materialen glas och trä. Speciellt intresse ligger i att utnyttja glasets unika 
egenskaper i att inte bara vara ett transparent material utan också agera som en barriär mot fukt, UV-
ljus, kemiska angrepp, slitage etc. Glaset kan skapa ett unikt skydd för trämaterial som drastiskt 
minskar underhållningsbehov och underlättar rengöring etc. 
Två spår studeras närmare i projektet: 
 
Glas limmat mot bärande trästruktur 
Här undersöks möjligheten med ett fasadsystem för prefabricerade husmoduler där glas limmas 
direkt mot den bakomliggande bärande trästrukturen. Rätt val av lim och fogmaterial är av stor vikt för 
att säkerställa absorption av relativa rörelser, förhindra fuktinträngning, klara långtidslaster etc. 
Beroende på limval kan det också vara nödvändigt att integrera extra UV-skydd för limförbandet. 
 
Laminerat glas och trä som ytskikt 
Här testas möjligheten att laminera glas med träbaserade skivmaterial, vilket skulle kunna skapa en 
helt ny typ av fasadmaterial. Lamineringssteget blir kritiskt då man blandar två olika typer av material 
och rätt parametrar måste hittas för att eliminera luftbubblor etc. Lämpligheten hos olika skivmaterial 
och risken för delaminering kommer att utvärderas. Verifierande accelererade åldringstester i 
klimatkammare kommer också att utföras. 
Glas som ett fasadmaterial och skyddande ytskikt för trä är ett nytt område för OBOS och 
prefabricerade husmoduler. Förstudien samlar den expertis som är nödvändig för att utvärdera 
idéerna och den specifika applikationen i High6-projektet. Fokus i förstudien ligger på ett praktiskt och 
reaktivt genomförande där koncepten testas och utvärderas. Målet är att bygga upp en 
kunskapsgrund som input till besluttagandet om val av fasadmaterial till High6-projektet. 

Genomförande 
Projektet startade med att projektgruppen samlades och diskuterade mål och svårigheterna med att 
nå dit. Därefter startade en konceptfas där olika idéer formulerades. Det diskuterades möjliga 
beläggningar, glastyper samt vilket träslag som skulle användas i projektet.  
Därefter fastslogs ett antal idéer med konceptet glas limmat mot bärande struktur. En primär funktion 
som antog behövas för konstruktionen var att fasaden behöver vara ventilerad. Beräkningar 
genomfördes på de åtta primära koncepten. Dessa utvärderades sedan och önskemål från OBOS 
och Tengbom vägdes in för att identifiera lämpliga lösningar. 
För konceptet laminerat glas och träs som ytskikt togs ett antal varianter på lösning fram: Printad 
trädstruktur på glas, laminerat glas med printat trämönster på laminatet samt laminerat glas och trä. 
Prover planerades för glas trä laminering som skulle testas i SIKAs klimatkammare med 
långtidsprover på 21 veckor.  
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Glas limmat mot bärande struktur 
De främsta problemen som framstår är fukt och värme. För att hantera detta finns två alternativa 
metoder, aktiv och passiv metodik.  
Aktiva åtgärden anses vara det dyrare alternativet och har därför åsidosatts under projektet. 
Passiva metoder för att minska risker fukt och värme inuti kaviteten inkluderar solkontrolerat glas som 
reflekterar bort värmen, sluten kavitet alternativt naturlig ventilation. 
Projektet har utvecklat åtta koncept som sedan utvärderades av RISE träteknik och 
beräkningsmodellen. 
De åtta koncepten är: 

1. Enkelglas: Ipasol bright neutral within lamination  
2. Engelglas: Sunergy Clear (hård beläggning) 
3. Enkelglas: Ipasol bright azur within lamination (mer reflektiv produkt) 
4. Dubbelglas: Ipasol bright på glasyta två och Iplus Top 1 på yta tre. 
5. Dubbelglas: Clear Solar control, på glasyta två 
6. Dubbelglas: Clear Solar control, på glasyta två inkluderad med temperatur kontrollerad 

dämpare för kontroll av flödet i kaviteten 
7. Dubbelglas: Clear Solar control, på glasyta två på glasyta två inkluderad med fukt 

kontrollerad dämpare för kontroll av flödet i kaviteten 
8. Enkelglas: Sunergy clear (hård beläggning) inkluderad med temperatur kontrollerad 

dämpare för kontroll av flödet i kaviteten. 
 
Beräkningarna gjordes för att identifiera de bästa lösningarna som klarar fukt och temperatur. 
Beräkningarna gjordes på paneler placerade både i söderlig riktning och nordlig riktning för att 
identifiera temperaturer i konstruktionen samt relativ fuktighet. Målet var att hitta en produkt som 
hade en relativ fuktighet under 75% då detta är boverkets byggnadsregel. Om fuktigheten överstiger 
75% behöver man bevisa att materialet använt har en högre motståndskraft mot mögel. 
Resultatet utvärderades och ett antal lösningar identifierades som potentiella koncept 
 

Laminerat glas och trä som ytskikt 
I denna fasen i projektet producerade RISE prover enligt en matris framtagen, enligt tabel 1. för att 
kunna utvärdera ett antal laminat, tätningsmaterial samt teknik för laminering av glas mot trä. 
Proverna skickades sedan till SIKAs provanläggning i Schweiz där planen var att utsätta dem för 
klimatväxling, enligt SIKAS standardprovning för att utvärdera om tätningsmassa är kompatibel med 
andra material. Testcykeln är en 24 veckor lång cykling av fukt och temperatur. Efter åtta veckor togs 
proverna ut för utvärdering. Testerna avbröts på grund av total delaminering av samtliga prover och 
det beslöts att fortsatt testning skulle minska möjligheten att utvärdera resultaten. 
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Tabell 1 

Marking               1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6   

  Pieceinfo Foil 1 Foil 
intermidiate 

Foil 3 Marking Batch Manufactor Sikasil 
SG20 

Sikasil 
WS605S 

Sikasil 
SG500 

Sikasil 
IG25HM+ 

Without 
Sealent 

Spare Total 

Faner 4mm 
härd 

0,76 
PVB 

0,18 faner 0,76 PVB 4mm Härd     1 1 1 1 1 1 6 

GLT 4mm 
Härd 

0,76 
PVB 

Träbit         1 1 1 1 1 1 6 

GTG 4mm 
Härd 

0,76 
PVB  

träbit 0,76 PVB 4mm Härd     1 1 1 1 1 1 6 

EVA/VF 4mm VF 0,76 
EVA 

träbit 0,76PVB 4mm VF     1 1 1 1 1 1 6 

 
 

Resultat 
Glas limmat mot bärande struktur 
I detta konceptet identifierades koncept 7 & 8 som mest troligt genomförbara. Vidare utveckling krävs 
för att utvärdera alla faktorer och då det är ett koncept behövs även grundlig utveckling. 
 
Laminerat glas och trä som ytskikt 
Proverna indikerar att EVA lämpar sig bättre för en fasadlösning. Vidare utveckling krävs för att ta 
fram definitiva resultat. Lamineringsprocessen behöver utvecklas för att få korrekt adhesion mellan 
laminat och trä. Frågor gällande vilken temperatur som uppnås i trämaterialet under 
lamineringsprocessen vilket är viktigt för att få bästa möjliga vidhäftning mellan materialen. Faktorer 
som påverkar är troligen träts inerta tröghet mot temperaturvariation, vacuumets påverkan på 
vattnets kokpunkt samt vilken tid det tar att torka trät tillräckligt mycket för att passera kokpunkten. 

Fortsättning 
Två nya projekt är möjliga:  
En mer ingående utveckling av koncept åtta tillsammans med Tengbom, OBOS och övriga 
intresserade partners. Fokus skulle vara utökad beräkning, konceptutveckling med tekniska lösningar 
och prototypframtagning. 
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Vidareutveckling av laminerat glas och trä. I första skedet med utökad testmatris för att testa 
lamineringen mot trä. För att sedan ta fram en komplett fasadlösning. 
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  Bilaga 1 - Ytbeläggningar 

Beläggning 
Det finns två typer av beläggningar, hårda och mjuka. Hårda beläggningar läggs på direkt i 
floatprocessen alternativt valsas in i glaset. Dessa beläggningar tål efterbearbetning av glaset, tex 
böjning. Mjuka beläggningar läggs på i en separat process och är känsliga för repning. Dessa 
monteras därför med fördel med den belagda ytan vänd så att den är skyddad från påverkan om 
funktionen tillåter detta. 

Brandskyddat glas: 
• hård beläggning 
• Livslängd: samma som glaset 
• Ljustransmission: 79-87% 
• U-värde:2,6-5,7 

Självrengörande/Smutsavvisande glas: 
• Mjuk/hård beläggning 
• Livslängd: samma som glaset 
• Avlägsnar fukt mha UV-strålning 
• +90% på priset – Elitfönster 
• % Dagsljus: 66-85 LT 
• % dagsljus utv. Refl: 10-15 (2-3 glas) 
• G-värde: 0,39-0,63 (2-3 glas) 
• U-värde:5,7 

Solskydd 
• Mjuk/hård beläggning 
• Livslängd: samma som glaset 
• Minskar solinstrålningen 
• +200% på priset -elitfönster 
• U-värde 5,6-5,7 
• % dagsljus: 27-44 LightTransmission 
• % dagsljus utv. Refl: 11-20 (2-glas) 
• % G: 44-57 

Anti kondens 
• Mjuk beläggning 
• Livslängd: samma som glaset 
• motverkar utvändig kondens  
• +15% på priset – Elitfönster 
• Lågt uvärde~3,5 
• LT: ~80 
• G: ~70-75 
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• Optitherm suncool 

Insynsskydd 
• Mjuk beläggning 
• Livslängd: samma som glaset 
• Insynsskydd-minskar insynen 
• LT: 45-90 (glaset) 
• G:0,66-0,9  (glaset) 
• U: ~5,8  (glaset) 
• +550% på priset -elitfönster 

Anti-reflektiv beläggning 
• Mjuk beläggning 
• Det finns beläggningar som minskar reflektionen ner till ≤0,5% 
• Kan minska UV-instrålning med upp till 99% 
• U:4,3-5,8 
• LT:88-99 
• G:68-84 

Värmeisolerande 
• Hård/mjuk beläggning 
• Livslängd: samma som glaset 
• Varma glas, elektriskt ledande -isolerande 
• U: 3,6-5,8 
• LT: 83-91% 
• G: 75-89% 
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Bilaga 2 - Fuktberäkning 

Moisture calculation 
of exterior wall with g    
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Bilaga 3 – Resultat laminering 

Resultat: 
Proverna avbröts efter 8 veckor då för mycket delaminering uppkommit.  
En visuell utvärdering påvisar att proverna med EVA delaminerade mycket mindre än PVB. Även i 
EVA proverna har kraftig delaminering uppkommit under klimatcyklingen vilken påvisar att 
lamineringen behöver utvecklas ytterligare för att kunna uppnå et gott resultat.  Variationen mellan 
proverna indikerar att det finns potentiella lösningar. En viktig faktor som behöver utvärderas är vilken 
temperatur trät uppnått vid laminering och om den är tillräcklig för att laminatet ska fästa ordentligt. 
Vilken tätningsmassa som fungerat bäst går inte att avgöra. Troligt är att fukten och gaserna som 
orsakat delaminering redan funnit i trät när tätningsmassan applicerades. En möjlig lösning på detta 
är att täta proverna direkt efter laminering tå provet är som torrast.  
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Faner 
Faner laminerat med PVB mellan två härdade glas 
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GLT 
Trä och härdat glas laminerat med PVB 
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GTG 
Trä laminerat mellan två härdade glasskivor med PVB 
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EVA/VF 
Trä laminerat mellan två värmeförstärkta glasskivor med EVA
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Defekter före klimatkammare: 
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