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Kan vi producera lätta och bestän-
diga betongfasader armerade med 
textila material för renovering av 
Miljonprogrammets hus? 

Sedan september 2012 koordi-
nerar CBI Betonginstitutet ett For-
mas-IQS-projekt med titeln: ”Ener-
gieffektiva tunna fasadelement för 
upprustning av miljonprogrammets 
byggnader: TRC textilarmerade be-
tongelement (Tekocrete 2)”. (TRC 
= textile reinforced concrete) Teko-
crete 2 kommer att löpa fram till de-
cember 2013 och skall genomföras i 
ett väl sammansatt samarbete mellan 
CBI Betonginstitutet, SP Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut, LTU 
Luleå Tekniska Universitet, Sträng-
betong AB, STO Scandinavia, Hal-
fen, MA Arkitekter, FOV Fabrics 
AB, SABO Sveriges Allmännyttiga 
Bostadsföretag och Stockholms-
hem. Budgeten för projektet är på 
drygt 8 Mkr. 

Miljonprogrammet genomfördes 
i Sverige under åren 1965-1975 
för att lösa den då rådande bo-
stadsbristen och ge folk en bättre 
levnadsstandard. Men nu är bygg-
naderna slitna och i stort behov av 
upprustning. Detta gäller inte minst 
betongfasaderna som i många fall 
uppvisar betongskador och rostande 
armering. Dessa ytterväggar måste 
bytas ut och ersättas med ett bättre 

Textilarmerad betong för 
renovering av fasader

och mer miljövänligt alternativ vad 
gäller t.ex. energieffektivitet och låg 
energianvändning i tillverknings-
processen. Den nya ytterväggen ska 
helst också vara tunn, lätt, hållbar 
och estetiskt tilltalande. Husen från 
det svenska miljonprogrammet an-
vänder avsevärt mycket mer energi 
än de flerfamiljhus som byggs idag. 
Detta är inte tillfredsställande för 
svensk samhällsutveckling och våra 
uppsatta miljömål om att minska 
den totala energianvändningen i bo-
städer och lokaler. Inom Tekocrete 
2 finns en möjlighet att genom att 
samordna forskning och utveckling 
bidra till att renoveringen av dessa 
byggnader kan genomföras på ett 
innovativt och hållbart sätt. I detta 
projekt ska en ny smart lösning på 
problemet med ombyggnad och 
renovering av husfasader tas fram 
och utvärderas i praktiken. Det nya 
konceptet består av en tunn armerad 
fasadskiva i betong med isolering 
på insidan och tillhörande ny fäst-
anordning som ska förankras i den 
befintliga konstruktionsbetongen. 
Den nya fasadskivan tillverkas med 
så kallad textilarmering som inte 
rostar, och det är bland annat därför 
skivans tjocklek kan reduceras kraf-
tigt, jämfört med äldre betongfasa-
der. Den typ av textilarmering som 
hitintills har provats ut, och visat sig 

fungera bra för just tunna fasadski-
vor, är baserad på kolfibrer, glasfibrer 
och basaltfibrer. Olika metoder för 
provning av fibrer ingår i projektet, 
liksom produktionsmetodik för att 
framställa själva fasadskivan med 
den ingående armeringen. Vad som 
också ingår är att ta fram hållbara 
fönsterlösningar, utforma smarta 
infästningar till  renoveringsele-
menten liksom effektiva lösningar 
för lyft och transport. Livscykel-
analys (LCA) är en annan viktig 
del av projektet. Omfattningen och 
behovet av renovering som kan ge-
nomföras med de nya innovativa fa-
sadskivorna på skadade ytterfasader 
inom miljonprogrammet kartläggs 
genom olika typer av inspektions-
åtgärder. Den nya tekniken provas, 
utvärderas och följs upp på verkliga 
husfasader. Åtgärdens inverkan på 
energiåtgången i huset kommer att 
undersökas. Dessa lättare och mer 
hållbara TRC-paneler förväntas så-
ledes bidra till mindre koldioxidut-
släpp i samband med tillverknings-
processen, mer effektiva transporter 
och bättre arbetsmiljö i samband 
med lyft och transport samt läre en-
ergiförburkning än före renovering. 
Miljonprogrammets fasader behål-
ler med denna renoveringsteknik 
sin ursprungliga karaktär men får en 
avsevärt utökad livslängd.

Exempel på textilarmerad betong 
(tjocklek 5 mm).

Böjdragsprovning av 10 mm tjock 
textilarmerad betongskiva.

Gjutning av fasadskiva med kolnäs-
armering (Strängbetong).




