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Sammanfattning 

Det finns en önskan hos både arkitekter och byggherrar att använda synligt trä i fasa-
den vid bygge av flervåningshus i trä. Man vill på så sätt signalera att man byggt ett 
trähus. Samtidigt blir  användning av trä i fasader i höga hus är en utmaning med avse-
ende på både brand och underhåll. Genom av kombinera glas och trä kan man erhålla 
synligt trä i fasaden samtidigt som man kan minska kostnader för underhåll och för-
bättra motståndet mot brandspridning i fasaden. Genom att minska andelen glas i fasa-
den kan man också vinna fördelar ur hållbarhetsaspekter. 

Projektet som i första hand är att betrakta som en förstudie genomfördes som en mark-
nadsanalys där konkurrentmaterial belystes såväl som vilka kostnadsbilder som kan ac-
cepteras av kunderna. Man tillverkade dessutom prototyper för bruk som demonstrato-
rer åt presumtiva deltagare och finansiärer av kommande steg i projektet. Demonstra-
torerna provades också i orienterade provningar av brand och klimatpåverkan (UV-
strålning, regn, frysning och värme). 

Utförda marknadsundersökningar och provningar visar att det finns förutsättningar för 
att fortsätta utveckla produkten. Det konkurrerande material är i första hand högtrycks-
laminat och screentryckta moduler. De utförda testerna visade också att materialet har 
en god beständighet såväl mot temperaturväxlingar som mot fuktväxlingar och UV-
strålning. Även brandförsöken visade på goda förutsättningar för en tillfredställande 
funktion.  

Det finns goda förutsättningar att vidareutveckla funktionen för att motsvara de krav 
som kan ställas på en fasadprodukt. 
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Abstract 

There is a desire by both architects and builders to use visible wood in the façade when build-
ing multi-storey houses in wood. You want to signal that you have built a wooden house. At 
the same time, the use of wood in facades in tall houses is a challenge with regard to both fire 
and maintenance. By combining glass and wood, it is possible to obtain visible wood in the fa-
çade while at the same time reducing maintenance costs and improving the resistance to fire 
spread in the façade. By reducing the proportion of glass in the façade, one can also gain bene-
fits from sustainability aspects. 

The project, which is primarily to be considered as a feasibility study, was carried out as a 
market analysis where competitor material was highlighted as well as which cost images can 
be accepted by the customers. Prototypes were also made for use as demonstrators for prospec-
tive participants and financiers of future steps in the project. Demonstrators were also tested in 
oriented tests of fire and climate impact (UV radiation, rain, freezing and heat). 

Market surveys and tests carried out show that there are prerequisites for continuing to develop 
the product. The competing material is primarily high-jerk laminate and screen-printed mod-
ules. The tests performed also showed that the material has a good resistance to temperature 
changes as well as to moisture changes and UV radiation. The fire trials also showed good 
conditions for a satisfactory function. 

There are good prerequisites to further develop the function to meet the requirements that can 
be imposed on a facade product.  
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Inledning 

Projektbudget  
Projektet är finansierat av Vinnova inom programmet Utmaningsdriven Innovation 
(UDI) som är en satsning på samverkansprojekt som långsiktigt arbetar med att lösa 
samhällsutmaningar för att bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Projektet som är 
ett UDI, steg 1 projekt har en budget på 625 000 SEK varav 500 000 SEK är finansi-
erat av Vinnova. 
 

Projektdeltagare 
Deltagare i projektet är: 
ACC Glas och Fasadkonsult AB, Göteborg, Sverige 
GFAB SWEDEN AB, Alstermo, Sverige 
Hornos Indutriales Pujol , S.A., Barcelona, Spanien 
North East Trading Oy, Klaukkala, Finland 
RISE, Borås, Sverige (koordinator) 
Sika Sverige AB, Växjö, Sverige 
 

Projektbeskrivning 
Arkitekter och beställare vill i ett trähusprojekt ofta signalera att det är en byggnad i trä 
genom att använda exteriört trä. Att använda trä i fasader i höga hus är en utmaning 
med avseende på framför allt brand och underhåll. Att kombinera glas och trä skulle 
vara ett gränsöverskridande samarbete som innebär en vidareförädling av träråvaran 
och ny värdekedja hos leverantörer av träbaserade paneler. En vidareförädling som 
skulle möjliggöra ökad användning av trä i fasader på höga hus. Glaset skulle fungera 
som barriär mot direktpåverkan från extern miljö och ge en yta som är enklare att un-
derhålla, vilket för enfastighetsägare och -förvaltare är viktigt. I en glasfasad skulle 
skiktet med trä dessutom fungera som substitut för den bakre glasskivan i partier där 
transparens inte eftersträvas och därmed bidra till en minskad användning av glas, vil-
ket ur miljöhänsyn är bra då tillverkningen av glas är energikrävande. Ytskiktet av glas 
kan bidra till ett ökat brandskydd för trämaterialet. I projektet utvärderas på prototyp-
nivå olika kombinationer av glas och trämaterial inklusive förbindningsmaterial mellan 
dem dvs laminat eller lim. Gestaltningsaspekter utvärderas också tillsammans med be-
hovsägarna. Marknadspotential och konkurrenskraft undersöks jämfört med liknande 
fasadsystem. Teknisk utvärdering med avseende på LCA, fukt och temperatur liksom 
brand genomförs. 
 

Projektmöten 
Under projektets gång har man haft tre fysiska möten som dokumenterats med minnes-
anteckningar. Mötenas inriktning har fokuserats på arbetsuppgifter och avgränsningar i 
genomförandet av de olika delarna i projektet. Minnesanteckningarna är bilagda till 
rapporten i bilaga 1. 
 

Prototyper 
För tillverkning av prototyper bestämdes det att använda värmeförstärkt glas, vidare att 
använda två sorters laminat, EVA samt PVB. Som trämaterial valdes faner resp 
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plywood av gran, acetylerat faner av björk samt OSB sannolikt gran. Nedan följer en 
kort beskrivning av de olika delmaterialen: 
 
Värmeförstärkt glas – Det använda glaset var av standard float, hade en tjocklek på 
5mm och hade värmebehandlats för att öka hållfastheten i glaset. Det innebär att glaset 
var samma som används i normalproduktion av floatglas, men styrka hade ökats ge-
nom att tryckspänningar byggts upp i glasyta som påverkar glasets egenskaper possi-
tivt. Det finns ingen klassning på glas av denna typen i hållbarhetsaspekter utan allt 
glas anses ha samma egenskaper i ursprungligt utförande. 
EVA-laminat – det EVA laminat som använts till provning är Evalam crystal och 
evalam 90-120. Båda med en tjocklek på 0,76mm. Dessa material används i daglig 
produktion hos flera glasbearbetare.  
PVB-laminat – Det PVB laminat som använts är DG41 som vanligtvis används för att 
skapa en stärkande effekt hos det laminerande glaset och har en egen styvhet som är 
märkbar i brekageprovning. Det anses i övrigt ha samma egenskaper som andra PVB 
folier 
Granfaner – de använda faneren hade en tjocklek av ca 3,5 mm och var oputsade och 
av byggkvalitet. Det innebär att faneret ytstruktur var väldigt grov och att den dessu-
tom hade hål efter urslagna kvistar. Faneret har stor skillnad av egenskaperna mellan 
längs och tvärsriktning både när det gäller styvhet och svällning och krympning pga av 
förändringar i luftfuktigheten. 
Byggplywood  av gran – Plywood består av faner som vänts 90° och limmats till en 
skiva. Faneren har vänt så att skivan är symmetrisk genom sin tjocklek. Genom att fa-
neren vänts har plywood liten rörelse i både längsled och tvärsled pga förändringar i 
luftfuktigheten 
OSB – Är en typ av spånskiva där spånen har skurits så att de får en relation mellan 
läng/bredd och tjocklek som är betydligt större än för normala spånskivor. Spånens 
form medger också att man riktar spånen när skivan byggs upp vilket ger bättre styv-
hetegenskaper och minde rörelser pga ändringar i luftfukten. 
Acetylerat björkfaner -  Acetylering är en trämodifieringsprocess där vedens kemiska 
struktur förändras genom impregnering med ättiksyraanhydrid. Processen resulterar i 
en ökad beständighet mot röta samt en betydligt minskad svällning och krympning pga 
av förändringar i luftfuktigheten. Processen medför inte några större förändringar av 
färg hos det behandlade träet. 
 
I Figur 1 nedan visas bilder på prototyperna. Fler bilder på prototyper visas i bilaga 1. 
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Figur 1 Tre sorters prototyper. Frän vänster visas 3 mm granfaner med glas på båda sidor, 12 mm OSB 
med glas på en sida samt 3 mm faner av acetylerad björk med glas på båda sidor. 

 
Prototyper tillverkades för såväl demobruk som för genomförande av orienterande 
provningar. En komplett tabell med tillverkade prototyper presenteras i tabell XX. 
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VF EVA Plywood, 12 mm 1 1  1 
VF EVA Faner, 3 mm 1 1  1 
VF EVA OSB, 12 mm 1 1  1 
VF EVA Acetylerat faner, 3 mm 1 1 1  

VF PVB Plywood, 12 mm 1 1  1 
VF PVB Faner, 3 mm 1 1  1 
VF PVB OSB, 12 mm 1 1  1 
VF PVB Acetylerat faner, 3 mm 1 1 1  

 
Prototyper med storlek 150 x 67 mm är avsedda att användas för test av UV-ljus om-
växlande med vattenspray. 
Prototyper med storlek 300 x 300 mm är avsedda för brandprovning samt klimatprov-
ning 
Prototyper med storlek 400 x 400 mm  och 600 x 600 mm är avsedda som demonstra-
torer 
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Marknadsundersökning 
En marknadsundersökning utfördes av ACC Glas och fasadkonsul som omfattade kon-
kurrerande material och som också visade på kostnadsläget för dessa material. Resulta-
teten i sin helhet presenteras i en separat rapport, RISE Glas på Trä Materialjämförelse, 
ACC. 
Konkurrens till glas/trä panelerna finns i första hand inom segmentet med högtrycks-
laminat och med screentryckta paneler.  
Vid diskussioner inom gruppen kunde vi dra slutsatsen att det finns utrymme för pro-
dukten inom ett prissegment som kan vara rimligt. För att öka antalet intressenter skall 
vi fokusera på panelen och på att anpassa den till befintliga monteringssystem. 
 

Provning 
 

Brandprovning 
På tre prover utfördes en orienterande provning för att få en uppfattning om hur det 
sammansatta materialet beter sig då det utsätts för en värmestrålning i händelse av en 
brandexponering. För att exponera provkroppen för en värmestrålning så användes ut-
rustning enligt ISO 5658-2 ”Spread of flame” med en strålningsnivå upp till ca 50 
kW/m2. Det är en hög värmestrålning som man t ex kan få från en större brandkälla 
(fordon eller liknande) som står relativt nära en fasad. I tillägg till standardförfarandet 
vid den här typen av provning monterades termoelement in i glaspanelerna. På så sätt 
kunde man erhålla tilläggsinformationer  i form av temperaturutveckling bakom glas-
skiktet samt kritiska temperaturer för sprickbildning i glaset och för antändning av 
träskiktet. 
Trots höga temperaturer hände inget med trämaterialet förrän glaset spruckit vilket 
skedde efter ca 2,5 minuter vid en yttemperatur av ca 350°C. Därefter tog det ytterli-
gare 2 – 6 min innan trämaterialet antändes.  
Vid en studie av provkropparna efter provning kunde man konstatera att glaset resp 
träskivan på provets baksida fortfarande var intakt på samtliga tre prover. Det innebär i 
sin tur att det inte skett någon avgivning av rök på baksida av provet. Detta är en viktig 
egenskap och kan ses som positivt för materialet. Genom val av glastyp bör man också 
kunna styra tiden tills att glaset spricker och därigenom också styra tiden tills antänd-
ning. 
 

Weatherometerprovning 
På samtliga prototypvarianter (8 st) utfördes en provning i weatherometer. Provningen 
motsvarar SS-EN ISO 11341:2004, metod 1 och omfattar en klimatväxling där varje 
cykel är 2 timmar. Cykeln består av en period med UV strålning, intensitet 60w/m² och 
våglängd 300 – 400 nm, periodens längd är 102 min, samt en vattendusch under 18 
min. Provningscykeln simulerar åldring på grund av väderväxlingar med regn och sol-
sken. En provning bestående av 1000 cykler motsvarar ungefär ett års utomhusexpone-
ring. En delutvärdering har gjorts efter 700 timmar. Den visar att man vid laminering 
med EVA får en färgförändring av det underliggande träet. Detta är naturligt då trä 
gulnar av UV.-strålning och då PVB-laminat har en kraftigare UV-filtrering än EVA-
laminat, se Figur 2.  
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Figur 2 Färgning av det underliggande träet. Weatherometerprover efter 700 h exponering EVA-

laminerade prover har en kraftigare gulfärgning 
 
Vi har också fått en utveckling av blåsor på en provkropp samt på ytterligare en provkropp fått 
en enstaka blåsa, se Figur 3. Det är svårt att avgöra om detta är en effekt av att laminatet inte 
ger en beständig vidhäftning mot glas men då flertalet klarat sig bra kan man misstänka att 
blåsbildningen kan vara relaterad till lamineringsproblem snarare än till ett materialproblem. 
Den kommande utvärderingen efter 1000 timmar blir intressant då man kan se om problemet 
med blåsbildning accelererat. 

  
Figur 3 Blåsbildning på två prov med PVB-laminat. Bilden är en delförstoring och visar inte hela provet. 

Frostväxlingsprovning 
För att få en uppfattning om hur materialet klarar upprepade frysnings och upptiningsperioder 
liksom perioder med hög värme har prototyper 300 x 300 mm provats i omväxlande -18°C och 
60°C. Proverna togs ut frysen och placerades i ett värmeskåp som därefter värmdes till 60°C 
därefter placerades proverna åter i frysen utan en mellanliggande temperering till 20°C.  Efter 
15 cykler utvisar proverna ingen synlig förändring.  
 

Kommentarer till provningen 
 
Samtliga provningar är av orienterande art och kan inte utgöra ett underlag för en klassning av 
materialet. Man kan dock se att resultaten verkar positiva och att det finns en potential att med 
ett rimligt utvecklingsarbete hitta en materialkombination med god funktion i fasader. 
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Miljökonsekvenser 
Det material som studerats inom steg 1 projektet bygger på befintliga komponenter. Med stor 
sannolikhet kommer dessa att modifieras inom steg 2 för att erhålla förbättrade egenskaper i 
den miljö de skall användas. Vi såg det därför inte försvarbart att genomföra kompletta LCA-
analyser på en icke slutgiltig produkt. Vi har i projektet fokuserat på en kvalitativ jämförelse 
snarare än en kvantitativ.  
En förhoppning i ansökan var att kunna ersätta en större del av glaset i fasadpaneler med trä 
som är ett lättare material med mindre CO2-avtryck. En utmaning i detta sammanhang är att 
paneler med ensidigt glas blir egenskapsmässigt obalanserade vilket ger krökningar och i 
värsta fall sprickor i glaset i panelerna då luftfuktigheten förändras. För att förhindra detta kan 
man behöva ha en dubbelsidig glasning. Det innebär i sin tur att en del av hållbarhetsvinsterna 
inte kan utnyttjas fullt ut. Man kan dock tänka sig att man kan minska glastjockleken och låta 
trämaterialet ta upp en del att krafterna på panelen.  
 

Projektavtal 

Inom projektet har det tagits fram en mall till projektavtal för ett eventuellt steg2-projekt. Av-
talet har varit hos projektdeltagarna för synpunkter. Man har alla accepterat förslaget som en 
grund till avtal men alla är också överens om att avtalet kan komma att justeras då den faktiska 
utformningen av ett beviljat steg2-projekt föreligger. 

 

Ansökan och projektdeltagare steg 2 

Samtliga deltagare i innevarande steg 1 projekt har uttryck sin vilja att deltaga i en fortsättning 
av projektet i en UDI, steg 2 ansökan. Krister Falk och Anders Widing har jobbat med att hitta 
intresserade Partners och finansiärer till Steg 2. Har hittills koncentrerat sig på entreprenörer 
och fastighetsbolag. Har hittat 3–4 st som är beredda att delta och att upplåta ytor för provmon-
tering av komponenter. Arbete pågår med att kontakta andra tänkbara partners som kommuner, 
regioner och andra offentliga aktörer liksom konsulter, montörer och leverantörer av infäst-
ningssystem. Har generellt fått god respons i sina kontakter.  

Det pågår också arbete med bearbetning av såväl nationella som internationella potentiella del-
finansiärer. 

Arbete pågår också med att sätta ihop stommen till ansökan som skall gå in i augusti. Det kom-
mer därefter att återstå att lösa en del rena genomförandefrågor och detaljer som inte kan lösas 
förrän konsortiet i stort sett är färdigkomponerat. 
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Minnesanteckningar från möten 

 

 

Minnesanteckningar Startmöte i Vinnova UDI 1 projekt ” Glas på trä för fasader 
med lågt underhåll”. 

Plats:  RISE lokaler i Växjö  

Tidpunkt: Måndag 2018-10-08 kl 10:00 – 14:00  

 

Närvarande: Rune Ziethén RISE, Byggteknik 

 Anders Widing RISE, Byggteknik 

 Ante Salomonsson SIKA 

(Skype) Olivier de Rooij ACC Glas- och fasadkonsulter 

   

Förhinder Krister Falk RISE, Byggteknik 

 Tomas Persson GFAB SWEDEN AB 

 Matti Malin North East Trading Oy 

 Joaquin Pujol Hornos Indutriales Pujol , S.A. 

 

Inledning 

Efter en kortare försening pga. problem med skypeuppkopplingen hälsade Rune de närvarande 
deltagarna välkomna. 

En kort presentation av närvarande personer gavs: 

Rune - på RISE sen 1982, jobbat med trämaterial och konstruktioner, under många år i huvud-
sak med träbaserade skivor. 

Anders - på RISE sen ca ett år tillbaka, jobbar med glas i fasader, digitalisering och cirkulär 
ekonomi, tidigare erfarenhet från bilindustrin. 

Ante – jobbar bl. a. med tätmassor till glaskomponenter och med monteringslösningar av glas-
fasader 

Olivier – ACC har bytt namn till Glas och Fasadkonsulter AB. Sysslar i första hand med glas 
och solskydd i fasader. 

 

Rapport från möte med Vinnova i juni 

Projektet ingår i programmet för Utmaningsdriven innovation, UDI. Programmet omfattar tre 
steg där projekten blir beviljade för ett steg i taget, därefter krävs en ny ansökan för nästa steg. 
Projektens storlek ökar efterhand, Vinnova ger själv följande beskrivning av de tre stegen:  
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Steg 1: Initiering 

Här ligger fokus på att utveckla er idé om lösning, samt planera för hur den ska tas fram och 
komma till användning. Andra viktiga aktiviteter är att fördjupa behovsanalysen och att söka 
samverkan med fler aktörer. I steg 2 och 3 förväntar vi oss sedan att aktörsgruppen växer. I 
Steg 1 kan projekt söka maximalt 500 000 kronor i finansiering. 

Steg 2: Samverkansprojekt 

Här fördjupas samverkan mellan aktörerna och lösningar eller dellösningar utvecklas och tes-
tas. Testerna kan man göra både i labb och i verkligheten, men kunder och användare ska alltid 
vara involverade. Ni ska förtydliga era planer för hur lösningen ska införas och förvaltas. I steg 
2 kan projekt söka maximalt 10 miljoner kronor i finansiering.  

Steg 3: Implementering 

Steg 3 kan skilja sig betydligt mellan projekten. Gemensamt är att det i någon form handlar om 
att testa, införa och sprida resultat, men i en betydligt större skala än i steg 2. I arbetet ingår 
även att lägga grunden för hur lösningen ska ägas, drivas och förvaltas efter att ni har avslutat 
projektet. I steg 3 kan projekt söka maximalt 20 miljoner kronor i finansiering. 

Projektet har tilldelats en handläggare och kontaktperson på Vinnova, Moa Eklund. Det är 
henne vi kontaktar i alla frågor som rör projektet och som också tar emot våra rapporter. 

Projektet skall slutredovisas till Vinnova senast 2019-01-24. 

Projektsammanfattning 

Vi diskuterade hur vi tänkte oss slutprodukten och kom fram till att vi måste kalkylera med att 
vi får sprickor av olika slag i glaset. Det måste därför vara möjligt att byta skadade delar på ett 
rimligt sätt. Det är då opraktiskt att integrera glaset med stommen utan det blir en beklädnad i 
ett hanterbart format. Rimlig storlek 1,2 x 12 m alt. 1,2 x 2,4 m dvs. ett mått som stämmer väl 
med standardstorleken på träskivor. Två olika typer av element diskuterades, dels glas lamine-
rat på ett underlag av trä dels träfanér laminerat mellan två glas. För att minska skaderisken 
pga nedfallande delar så är det rimligt med ett härdat alternativt värmeförstärkt glas.  

Diego Peñaloza slutar sin anställning på RISE vi kommer därför att dra ned på LCA-analysen i 
steg 1. Det är inte motiverat att lägga stora delar av projektfinansieringen av steg 1 på LCA då 
komponenten inte kommer att vara komplett förrän i steg 2.  

Den tekniska utvärderingen av prototyperna kommer att fokuseras på att undersöka om materi-
alkombinationen har basala möjligheter att klara krav på beständighet mot klimatpåverkan. 

 

Delprojektplanering  

1. Prototyputveckling 

De prototyper vi skall ta fram blir: 
• Två storlekar 800 x 800 för visuella och taktila intryck, 300 x 300 mm alt. 200 x 200 mm 

för teknisk utvärdering 
• Glastyp  4 mm härdat glas 
• Trämaterial; 12 mm plywood, 12 mm OSB samt 3 mm faner 
• Lamellmaterial; vi skall försöka med både PVB och EVA om möjligt skall vi också titta 

på gjutlamell  
• Varianten med glas+trä+glas skall kantförseglas 
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Anders Widing gör snarast ett utkast till matris för tillverkning av prototyper. 

 

2. Marknad och omvärld 

De diskussioner vi hade under projektsammanfattningen och prototyputvecklingen gav Olivier 
en god grund för att påbörja arbetet. Vi diskuterade vilka material vi konkurrerar med och såg 
väl att alla de fasadelement som används idag blir konkurrentmaterial. 

I de delar av undersökningen som rör lagar och standarder kommer Olivier att få hjälp av 
RISE. Innehållet i ETAg 002 kan till vissa delar utnyttjas för att se på vilka krav som skall stäl-
las. 

 

3. Teknisk utvärdering 

Bestämdes att vi i steg 1 skall fokusera på beständighet mot fukt, temperatur, värme, UV-
strålning. Undersök vilka temperaturer kan komma vi upp vid solbelysning. Om möjligt skall 
vi undersöka beständigheten i en Weatherometer. RISE kollar upp tillgänglighet och priset för 
detta. Beständighet mot skadegörelse planeras för steg 2 liksom större delen av verifiering av 
beständighet mot brand, svaga punkter är lamellen, och infästningen. RISE undersöker om en 
enklare brandprovning kan genomföras.  

LCA analyser behöver ta hänsyn till hela fasadsystemet och planeras därför för steg 2. Däre-
mot skall hållbarhetsaspekten beaktas och rapporteras vid värderingen av olika alternativ. 

 

4. Utveckling av projektkonstellation 

Utred var vi behöver förstärka projektkonsortiet inför steg 2. Två aktörer har kontaktat oss och 
visat intresse för att deltaga i projektet. Vi kommer kontakta dem för vidare diskussioner. 

Diskussioner med intresserade projektpartners för steg 2. 

 

Ansökan till Steg 2 förbereds 

 

5. Immateriella rättigheter 

Vilka immateriella rättigheter kan behöva skyddas. 

Utkast till konsortialavtal som reglerar dessa förbereds. RISE tar fram ett utkast som granskas 
och kommenteras av samtliga deltagare. 

 

6. Projektledning och kommunikation 

Gemensam dokumentyta, mötets slutsats var att det i nuläget inte behövdes en gemensam lag-
ringsyta. IT-policys varierar och supportar inte en sådan lösning, vi avvaktar tills vidare. 

Vi skall försöka planera ett kommande möte strax före jul för att studera utseendet på prototy-
perna, preliminärt datum i vecka 49. 
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Nästa avstämningspunkt är när matrisen är klar. Preliminärt datum vecka 45. 

Budget totalt 625 000 SEK, varav 500 000 SEK finansieras från Vinnova och resten 175 000 
SEK finansieras av deltagarna i form av In-Kind insatser. Tänk på att detta skall redovisas till 
Vinnova och att ni för tid för telefonsamtal, möten, mailinsatser på det här projektet. 

Projektslut 2019-01-24. 

 

Borås 2018-10-15 
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Minnesanteckningar Projektmöte i Vinnova UDI 1 projekt ” Glas på trä för fasa-
der med lågt underhåll”. 

 

Plats:  RISE lokaler i Växjö  

Tidpunkt: Måndag 2019-01-14 kl 10:00 – 15:00  

 

Närvarande: Rune Ziethén RISE, Byggteknik 

 Anders Widing RISE, Byggteknik 

 Krister Falk RISE, Byggteknik 

 Markus Wikstam GFAB SWEDEN AB 

 Tomas Persson GFAB SWEDEN AB 

 Ante Salomonsson SIKA 

   

Skype, f.m. Olivier de Rooij ACC Glas- och fasadkonsulter 

   

Förhinder Matti Malin North East Trading Oy 

 Joaquin Pujol Hornos Indutriales Pujol , S.A. 

 

Projektdeltagare 

Tomas Persson har bytt tjänst inom koncernen men kommer att finnas kvar i projektet, Markus 
Wikstam deltar i projektet från GFAB. 

Prototyper 

Tillverkning  

Tillverkningen av prototyper är avslutad och fungerade utan störningar. Resultatet har blivit 
bra och fuktighet i trämaterialet tycks inte har gett någon negativ effekt. 

En erfarenhet man kan dra redan är att trä med ensidig glasbeläggning inte fungerar bra. Ele-
menten påverkas av fuktvariationer som resulterar i böjda komponenter. Elementen behöver 
vara balanserade och faner med tvåsidig glastäckning tycks då fungera bättre. 

Provning av prototyper 

Tidigare erfarenheter av provning i klimatkammare visade på problem med blåsbildning efter 
kort tids exponering. Försöken avbröts då efter 7 veckor. 

Aktuella prototyper skall provas för brand och för klimat och UV-ljus i weatherometer. 

Prototyper skall gå till Olivier för utställning i Göteborg, Prototyper finns också på RISE i 
Växjö och Borås. 

Delrapport marknadsöversikt 
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Rapporten som beskriver Marknads- och omvärldsanalys gicks igenom. Mötets uppfattning var 
att Olivier gjort ett gott arbete och att rapporten borde uppfylla Vinnovas krav. 

Fortsättning av projektet; Projektsteg 2 

Bygge av konsortium 

Organisationen i ett kommande steg 2 projekt diskuterades och samtliga närvarande parter var 
positiva till att fortsätta i ett andra projektsteg om detta blir beviljat.  

Framtida tänkbara ägare av ett byggsystem diskuterades och alla var eniga om att hitta en 
ägare som håller systemet öppet för olika aktörer av såväl infästningar som komponent-
material. Det fanns en oro för att nuvarande systemleverantörer skull kunna försöka att be-
gränsa marknaden till sina egna system. 

Tänkbara deltagare i kommande projektstag som bör kontaktas diskuterade och förslag som 
framkom är listade nedan. 

Tabell 1 Tänkbara deltagare i steg 2 av projektet 

Branch Förtetag Kontaktperson 

Fasadentreprenör Skandinaviska Glassystem 
AB 

 

Fasadentreprenör SAPA Building, fasadglas  

Materialleverantör trä Eastman  

Arkitekt White arkitekter Fredrik Nilsson 

 Fasadglas Becklin Jan Lindholm 

Fastighetsbolag   

   

   

   

Offentlig förvaltning Varbergs Kommun  

   

   

   

   

 

Konsortialavtal 

RISE har en mall för ett konsortialavtal för ett UDI steg 2 projekt. Mötet beslöt att utnyttja den 
här mallen för att inom respektive företag utvärdera vad som anses acceptabelt och vad som 
behöver justeras inför nästa steg. RISE skickar ut mallen som är på engelska till samtliga pro-
jektdeltagare. 

Projektansökan steg 2 
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Ansökan utformas och lämnas in i augusti för Vinnovas bedömning under hösten. Krister Falk 
ansvarar för ansökan. 

Projektbudget 

Alla projektdeltagare skall rapportera sina in-kind insatser för redovisning till Vinnova. Anders 
Widing och Rune Ziethén skickar ut en mall för redovisningen. 

Återstående arbete 
• Provning av prototyper 
• Utvärdering av konsortialavtalsmall samt sammanställning av synpunkter på den-

samma. 
• Kontakter med tänkbara konsortiumdeltagare inför steg 2 
• Preparering av ansökan till UDI steg 2 
• Inrapportering av In-kindinsatser från projektdeltagare 
• Slutrapport 

Nästa möte 

Slutmöte i projektet bestämdes till den 8:e April. Ansökan om förlängning av projektet till 15:e 
april har lämnats in till och beviljats av Vinnova. 

Borås 2019-02-18 

Rune Ziethén 
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Minnesanteckningar Slutmöte i Vinnova UDI 1 projekt ” Glas på trä för fasader 
med lågt underhåll”. 

 

Plats:  RISE lokaler i Växjö  

Tidpunkt: Måndag 2019-04-08 kl 10:00 – 13:00  

 

Närvarande: Rune Ziethén RISE, Byggteknik 

 Anders Widing RISE, Byggteknik 

 Krister Falk RISE, Byggteknik 

 Markus Wikstam GFAB SWEDEN AB 

 Tomas Persson GFAB SWEDEN AB 

 Ante Salomonsson SIKA 

   

Förhinder Olivier de Rooij ACC Glas- och fasadkonsulter 

 Matti Malin North East Trading Oy 

 Joaquin Pujol Hornos Indutriales Pujol , S.A. 

 

Genomgång av provningsresultat 

Provning av i första hand miljöbeständighet och brandegenskaper har utförts på en del av de 
prototyper som tillverkats. 

 

Weatherometerprov 

Provning i weatherometer som innebär en växling mellan vattenduschning och UV-strålning 
har genomförts med en exponeringstid av 1000 timmar, Detta motsvarar en ungefärlig brukstid 
av 1 år utomhus. En delutvärdering efter 700 timmar visade på en färgförändring hos de prover 
som laminerats med EVA. Detta är naturligt då EVA laminat släpper igenom delar av UV-
strålningen. På samma sätt som vid en utomhusexponering av trä medför exponeringen av träet 
av UV-strålning en gulning av veden. PVB-laminat släpper igenom en betydligt mindre del av 
UV-strålningen och där är färgförändringarna också betydligt mindre. På två av proverna 
kunde man se vissa luftbubblor. Då flertalet prover inte uppvisade några bubblor är det en öp-
pen fråga om det beror på laminatets beständighet eller om det är en effekt av orenheter i nå-
gon av ytorna som laminerats. 

 

Frostväxlingsförsök 

En provning där proverna förvaras omväxlande i -15°C och 65° har påbörjats. Ännu har pro-
verna inte genomgått mer än ett fåtal cykler och det är svårt att uttala sig om långtidseffekter. 
Man kan dock se att växlingarna med frysning och upptining inte gett några korttidseffekter på 
materialet.’ 
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Brandprovning 

Det utfördes en orienterande provning för att få en uppfattning om hur det sammansatta 
materialet beter sig då det utsätts för en värmestrålning i händelse av en brandexponering. 
Strålningsnivån där var ca 50 kW/m2, vilket är en hög värmestrålning. Provningen avbröts när 
trämaterialet antänts vilket skedde efter 5 – 10 mins exponering. Baksidan av proverna var då 
fortfarande intakt för samtliga prover. Glaset på den brandexponerade sidan sprack vid en tem-
peratur av ca 350°C först därefter kunde man se någon påverkan på trämaterialet. Det konstate-
rade i samband med detta ett man med ett brandhärdigt glas skulle kunna väsentligt förbättra 
brandbeteendet hos materialet. 

 

Sammanfattningsvis ansåg samtliga på mötet att provningsresultaten var positiva och visade på 
en potential för produkten.  

 

Konsortialavtal för steg 2 i projektet 

Ett utkast till ett konsortialavtal skickade till projektdeltagarna efter förra mötet. Man hade i 
nuläget inget att anföra mot detta utkast men förklarade samtidigt att man när en beviljad ansö-
kan för steg 2 föreligger behöver man gå igenom avtalet för att bedöma det mot det faktiska 
innehållet i steg 2-projektet. 

  

Redovisning av projektpartners in-kind insatser 

Efter förra mötet skickades en blankett för redovisning av in-kindinsatserna. RISE påminde om 
att projekttiden snart är slut och att in-kindinsatserna då skall redovisas. Samtidigt påminde 
man om att inte glömma några egna insatser. Framför allt tid för insatser på hemmaplan blir 
ofta förbisedda. 

 

Slutrapport 

RISE informerade om att slutrapporten håller på att formuleras och den förväntas vara klar 
senast den 15:e april. Det kommer att innehålla en hel del bilder på prototyper och provnings-
resultat. Delrapporter för marknadsförutsättningar och provningar kommer att sammanfattas 
kort samt biläggas till slutrapporten. 

 

Status på ansökan av steg 2-Projekt 

Krister och Anders har i första hand jobbat med att hitta intresserade Partners och finansiärer 
till Steg 2. Har hittills koncentrerat sig på entreprenörer och fastighetsbolag. Har hittat 3–4 st 
som är beredda att delta och att upplåta ytor för provmontering av komponenter. Skall fortsätta 
att kontakta andra tänkbara partners som kommuner och leverantörer av infästningssystem. 
Har generellt fått god respons i sina kontakter.  

Arbete pågår också med att sätta ihop stommen till ansökan som skall gå in i augusti. Det kom-
mer därefter att återstå att lösa en del rena genomförandefrågor och detaljer som inte kan lösas 
förrän konsortiet i stort sett är färdigkomponerat. 

Övriga frågor 
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Inga övriga frågor 

 

Avslutning 

I och med slutmötet är arbetet i projektet i stort sett avslutat. Det som återstår är inrapporte-
ringen till vår finansiär Vinnova. Återstår gör också färdigställandet av ansökan till UDI steg 2 
av projektet som kommer att genomföras utanför projektet under våren och sommaren. Jag vill 
passa på att tacka alla projektdeltagare för det engagemang ni visat och det gensvar vi fått av er 
alla inom projektet och jag kan konstatera att det är lätt att vara projektledare under sådana 
omständigheter. 

Borås 2019-04-09 

Rune Ziethén 
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Foton av prototyper 

 
Prototyper 300 x 300 mm. Från vänster glas på 12 mm plywood, Glas på båda sidor av 3 mm 
acetylerat björkfaner och glas på 12 mm OSB-skiva. 
 

 
Prototyper 300 x 300 mm. Från vänster glas på 12 mm plywood, glas på 12 mm OSB-skiva 
ochglas på båda sidor av 3 mm acetylerat björkfaner. 
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Prototyp av 3 mm acetylerat björkfaner 

 

 
Prototyp av 12 mm OSB-skiva. De vita fälten är reflexer i glaset. 
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Rapport från brandprovning 
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Resultat från delutvärdering av weatherometerprovning 
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