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INNEHÅLL

 Kort info om projektet 

 WP1(Arbetspaket 1) Projektkoordination

 WP2.1 Översikt över existerande infästningssystem, inkl limmade plattor

 WP2.2 Utveckling av ny provningsmetod för limmade fasader. 

 WP3 Webbaserad dimensioneringssystem för fasadelement

 WP4 Kommunikation och nyttiggörande (bidra till nytt fasadhäfte i digital 
form)



Vem gör det?
Alla är välkomna!! I dagsläget deltar följande 
aktivt:

 Christer Kjellén

 Joakim Steen

 Mikael Medin

 Patrick Persson

 Terje Holstad (Mineraskifer)

 Kai Marklin

 Kurt Johansson

 Björn Jansson

 Mats-Ola Ericsson

 Per-Anders Johansson, SP

 Magnus Döse & Björn Schouenborg, CBI

Samt: Alf Ruud, Mapei (norska), Göran Sanderoth, PCI/BASF och Björn Hellman, ARDEX 



Kort info om projektet
 Bakgrund

 Tekniska kommittéen – Projektet ursprung (problem/behov identifierades hösten 2014)

 MinBaS Innovation - Forskningsprogrammet

 Projektet



WP1 Projektkoordination
 Kort sagt så koordineras projektet av CBI men mkt ansvar är delegerat till olika 

personer/partners

 CBI håller i det administrativa

 CBI ansvarar för utveckling av provningsmetod ihop med montörsföretagen.

 SP håller i utveckling av webbaserat dimensioneringsverktyg för fasadstensplattor

 Christer Kjellén ansvarar för informationsinsamling – bl a erfarenheter av lyckade och icke 
lyckade limmade konstruktioner samt uppdateringar av fasadhäftet i ”Stenhandboken”

 Alla i stenbranschen ansvarar för att bidra med information och exempel!



WP 2 Två delar
 ARBETSPAKET

 WP2.1 Översikt över existerande infästningssystem (CK) 

 WP2.2 Utveckling av ny provningsmetod för limmade fasader (BS, MD)

 LEVERANSER

 2.1 Uppdaterad State-of-the-art om olika moderna och traditionella infästningssystem (M2-
M8) 

 2.2 Utvecklad provningsmetodik för limmade plattor (M6-22) 



WP2.1 Översikt över existerande infästningssystem
 Marknadsöversikt – Se även MinBaS rapport 4.4:3
 Traditionell montering med ingjutna kramlor

 Traditionell montering av låga beklädnader med upplag och hållarkramlor

 Montering på sekundärt bärverk, färdiga standardlösningar

 Montering på sekundärt bärverk, objektanpassade system

 Montering på trästomme

 Montering i fabrikstillverkade element

 Montering i fästmassa, låga beklädnader

 Montering av överlappande plattor med krokar

 Praktiska erfarenheter, nationellt och internationellt

 I synnerhet limmade men även alla andra för uppdatering av fasadstenshäftet

För att komma till MinBaS
rapporten klicka här: 
MinBaS Rapport 4.4.3 -
Fasader_Komplett.pdf

För att komma till 
fasadhäftet klicka här:
Fasad. Fasad. Fasad

Christers mall, klick



Tillverkare av fästmassor nu med i projektet



Förstärkt projekt
 Vi har även lyckats få med representanter från

 Mapei

 Ardex

 PCI

Deras erfarenheter från olika konstruktioner och kombinationer sten, fästmassa, underlag, 
klimat och inte minst Utförande är mkt värdefullt.

Blir viktig input till hela WP 2!



WP2.2 Utveckling av ny provningsmetod för limmade fasader

 Vad vill vi, vad har vi råd med och vad visar översiktsrapporten? 

 Det finns inte budget att ta fram en helt ny provningsmetod med start på noll

 Närmast liknande standard för det vi vill åstadkomma är för keramiska material:

 SS-EN 12004:2007 (plus senare tillägg för CE-märkning) Fästmassor för keramiska plattor –
Krav, utvärdering av överensstämmelse, klassifikation och beteckning 

 SS-EN 1348:2007 Fästmassor för keramiska plattor – Bestämning av draghållfasthet för 
cementbundna fästmassor

 Börja med erfarenhetsinhämtning?

 Test av vidhäftning mellan olika underlag/fästmassor/stentyper?



Välj stensorter, underlag och fästmassor!
 Diskutera fram en prioriteringsordning

 Vad kan påverka? Kemi (stensort), bearbetning, mineralogi…

 Skiffer, granit, kalksten, marmor?

 Underlag. (Betong, lättklinker, lättbetong, cellplast, fibercement …?)

 Typ av fästmassa?

 Utförande. Viktigt med full täckning. Risk för vatteninträngning?



WP3: Webb-applikation för dimensionering av fasadplattor

Syfte:
1) kan bidra till en ökad användning av naturstensfasader.
2) förebygga olyckor / skador.

LEVERANS
3.1 Fullt fungerande betaversion av webbaserat 
dimensioneringssystem för fasadstensplattor med tillhörande 
beskrivande rapport som vägledningsdokument. 





















WP4 Kommunikation och nyttiggörande
INTERN OCH EXTERN KOMMUNIKATION: 

 En projektwebbplats finns för alla dokument

 Komplettering till bef fasadhäfte eller helt nytt material? 

 Kompletteringsblad med information om nuvarande läge betr bl a limmade fasader.

 Hänvisning till dimensioneringsverktyget?

 Framtagande av nyttiggörandeplan bortom projektet 

 Mid-term möte (preliminärt M14) 

 Externt slutmöte med workshop 



WP 4 arbetsmoment, fortsättning
INFORMATIONS- OCH UTBILDNINGSMATERIAL: 

 Framställande av informationsmaterial om projektet för spridning inom 
Stenindustriförbundet och externt. Notis i STEN

 Insamling av nytt underlagsmaterial till det nya fasadstenshäftet

 Under tiden ett ”ändringsblad” finns på hemsidan

 Sammanställning och redigering av det nya häftet 

 Remissrunda bland medlemmar 

 Framtagande av färdig digital version 



WP 4 Leveranser
 Informationsbroschyr över projektet 

 Genomförd utbildning inom stenindustriförbundet 

 Uppdaterat Fasadstenshäfte i Stenhandboken 

 Nyttiggörandeplan i projektets andra hälft 

 Planering och genomförande av kick-off, halvtidsmöte och avslutande möte (publik 
workshop) 



Tack för uppmärksamheten!
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