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Generelt 

 

Elementer fra Give Elementfabrik A/S er vedligeholdelsesfrie. 

Er elementerne indbygget og behandlet korrekt i byggeprocessen, indskrænkes ved-

ligeholdelsen til normal forekommende, når naturligt slid og ælde tages i betragtning. 

 

Grundet det miljø elementerne anvendes i, anbefales det at efterbehandle elemen-

terne med enten forseglingsprodukter, fluateringsprodukter eller imprægnerings-

produkter. 

Se under henvisninger for information fra Landbrugsinfo. 

 

Det anbefales dog, at man med jævne mellemrum gennemgår elementerne, således 

at man kan forebygge eventuelle minimale skader inden de udvikler sig. 

Nedenfor gives en række anbefalinger. 

 

Elementerne er af uorganiske materialer og afgiver ikke generende dampe, lugte 

eller angribes af nedbrydende organismer som råd og svamp. 

 

Der kan i den formglatte beton forekomme lufthuller i overfladen. Lufthuller accepte-

res i henhold til bips A 24. 

På glittet overflade kan forekomme ”appelsinhud” og eventuelt små ujævnheder, 

som må accepteres. 

Der kan forekomme farve- og overfladeforskelle, som må accepteres. 

 

Eftersyn af elementerne 
 

Det vil være en god ide, at efterse elementerne min. 1 gang om året. 

 

Hvilke skader kan opstå 

 

Revner findes i 2 former. Konstruktive revner og Utilsigtede revner, der kan optræde 

som enkeltrevner eller netrevner. 

 

Efter forskrifterne må der i langt de fleste tilfælde optræde revner med revnevidder 

der varierer afhængig af den påvirkning (eksponeringsklasse) elementet er udsat for. 

 

Alle de nedbrydningsprocesser, der er i beton, forudsætter, at der er vand til stede. 

Derfor skal eftersyn og vedligehold gå ud på at forhindre vandindtrægning, f. eks. 

gennem revner, defekte fuger eller utætte samlinger. 

 

Indtrængende vand kan forårsage udludning (hvid udfældning) og deraf øget risiko 

for armeringskorrosion.  

 

Mekanisk slid i kombination med syre fra foder og hyppig vask med højttryksrenser, 

er med til at nedbryde selv den stærkeste beton. 

 

Generelt om rengøring af 

overflader 

 

Rengøring af overflader skal ske med forsigtighed, da både for kraftig højtryksspuling 

- eller for stærke kemikalier - kan ødelægge den beskyttende hinde, der er på beto-

nens overflade. Brydes denne hinde vil problemet blive forstærket.  

Skal overfladen affedtes skal der anvendes alkaliske rensemidler. Den mest skån-

somme rengøring er med blød børste, vand og sæbe, men kan ikke tage alle smuds-

former.  

Hvis ikke hele fladen får samme behandling, må man forvente forskellige udtryk og 

egenskaber i overfladen. 

 

Formolie 

 

Alt andet lig vil der ikke sidde rester af formolie på vore elementer. Skulle det mod 

forventning alligevel være tilfældet, vil den, alt efter temperatur, sol og vind, selv 

forsvinde inden for 2 til 4 uger. 

Er der rester, der skal fjernes, er den mest skånsomme, at anvende varmt vand. 

Skulle dette mod forventning ikke fjerne olien, kan der anvendes en meget tynd lud-

opløsning. 
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Henvisninger  

 

SBI’s Betonserie, BETON 1: Også beton skal vedligeholdes  

SBI’s Betonserie, BETON 3: Eftersyn af beton 

www.synligbeton.dk 

 

  Overfladebehandling af betongulve af 10. marts 2009 fra Landbrugsinfo. 

  Farmrest: Overfladebehandling af gulve. Bygninger/nr.29/2008 

 

 

bips A24 Betonoverflader 

Specifikation krav og kontrol (www.bips.dk) 

 

  www.tolerancer.dk 

     

 

 

http://www.synligbeton.dk/
http://www.bips.dk/
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Generelt 

 

Elementer fra Give Elementfabrik A/S er vedligeholdelsesfrie. 

Er elementerne indbygget og behandlet korrekt i byggeprocessen, indskrænkes ved-

ligeholdelsen til normal forekommende, når naturligt slid og ælde tages i betragtning. 

Det anbefales dog, at man med jævne mellemrum gennemgår elementerne, således 

at man kan forebygge eventuelle minimale skader inden de udvikler sig. 

Nedenfor gives en række anbefalinger. 

 

Elementerne er af uorganiske materialer og afgiver ikke generende dampe, lugte 

eller angribes af nedbrydende organismer som råd og svamp. 

 

Der kan i den formglatte beton forekomme lufthuller i overfladen. Lufthuller accepte-

res i henhold til bips A 24. 

På glittet overflader kan forekomme ”appelsinhud” og eventuelt små ujævnheder, 

som må accepteres. 

Der kan forekomme farve- og overfladeforskelle, som må accepteres. 

 

Eftersyn af elementerne 
 

Det vil være en god ide, at efterse elementerne ca. 1 gang om året. 

 

Hvilke skader kan opstå 

 

Revner findes i 2 former. Konstruktive revner og Utilsigtede revner, der kan optræde 

som enkeltrevner eller netrevner. 

Efter forskrifterne må der i langt de fleste tilfælde optræde revner med revnevidder 

der varierer afhængig af den påvirkning (eksponeringsklasse) elementet er udsat for. 

 

Alle de nedbrydningsprocesser, der er i beton, forudsætter, at der er vand til stede. 

Derfor skal eftersyn og vedligehold gå ud på at forhindre vandindtrægning, f. eks. 

gennem revner, defekte fuger eller utætte samlinger. 

Indtrængende vand kan forårsage udludning (hvid udfældning) og deraf øget risiko 

for armeringskorrosion.  

 

Mekanisk slid i kombination med syre fra foder og hyppig vask med højttryksrenser, 

er med til at nedbryde selv den stærkeste beton. 

Derudover kan elementernes (udvendige) overflader belægges med f. eks. mos, 

smuds og alger. 

 

Generelt om rengøring af 

overflader 

 

Rengøring af overflader skal ske med forsigtighed, da både for kraftig højtryksspuling 

- eller for stærke kemikalier - kan ødelægge den beskyttende hinde, der er på beto-

nens overflade. Brydes denne hinde vil problemet blive forstærket.  

Skal overfladen affedtes skal der anvendes alkaliske rensemidler. Den mest skån-

somme rengøring er med blød børste, vand og sæbe, men kan ikke tage alle smuds-

former.  

Hvis ikke hele fladen får samme behandling, må man forvente forskellige udtryk og 

egenskaber i overfladen. 

 

Udvendige overflader 

 

med frilægning/glat overflade kan tåle højtryksspuling, hvis der optræder mos, 

smuds eller alger. Se dog ovenfor. 

 

Indvendige overflader 

 

Indvendige overflader er generelt med puds. 

Bagmurselementer med bindere har en glat betonoverflade (formside). 

Alle indvendige overflader kan viderebehandles med en egnet grunding og/eller ma-

ling.  

Der henvises til Malerfagligt Behandlingskatalog (MBK) fra Teknologisk Institut, der 

beskriver malerbehandlinger - både nybehandling og vedligehold, der kan anvendes 

på GE’s elementer. 

Ubehandlede, indvendige overflader (glat beton og/eller pudset) kan rengøres som 

beskrevet ovenfor. 
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Specielt for Dambrugs-

vægge 

 

En kombination af vandets eventuelle aggressive PH-værdi og algevækst med mere, 

kan ad åre resultere i mindre nedbrydning/ætsning på overflader. 

Vil man undgå sådanne påvirkninger anbefales det, at man inden ibrugtagningen 

overfladebeskytter overfladerne med et egnet middel. 

 

Formolie 

 

Alt andet lig vil der ikke sidde rester af formolie på vore elementer. Skulle det mod 

forventning alligevel være tilfældet, vil den, alt efter temperatur, sol og vind, selv 

forsvinde inden for 2 til 4 uger. 

Er der rester, der skal fjernes, er den mest skånsomme, at anvende varmt vand. 

Skulle dette mod forventning ikke fjerne olien, kan der anvendes en meget tynd lud-

opløsning. 

   

Henvisninger  

 

SBI’s Betonserie, BETON 1: Også beton skal vedligeholdes  

SBI’s Betonserie, BETON 3: Eftersyn af beton 

www.synligbeton.dk 

www.elementer.dk 

 

 

 

bips A24 Betonoverflader 

Specifikation krav og kontrol (www.bips.dk) 

 

 

 

Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton 

Tolerancer og overfladespecifikationer (Dansk Byggeri) 

 

  www.tolerancer.dk 

 

http://www.synligbeton.dk/
http://www.bips.dk/
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Generelt 

 

Elementer fra Give Elementfabrik A/S er vedligeholdelsesfrie. 

Er elementerne indbygget og behandlet korrekt i byggeprocessen, indskrænkes ved-

ligeholdelsen til normal forekommende, når naturligt slid og ælde tages i betragtning. 

Det anbefales dog, at man med jævne mellemrum gennemgår elementerne, således 

at man kan forebygge eventuelle minimale skader inden de udvikler sig. 

Nedenfor gives en række anbefalinger. 

 

Elementerne er af uorganiske materialer og afgiver ikke generende dampe, lugte 

eller angribes af nedbrydende organismer som råd og svamp. 

 

Der kan i den formglatte beton forekomme lufthuller i overfladen. Lufthuller accepte-

res i henhold til bips A 24. 

På glittet overflader kan forekomme ”appelsinhud” og eventuelt små ujævnheder, 

som må accepteres. 

Der kan forekomme farve- og overfladeforskelle, som må accepteres. 

 

Eftersyn af elementerne 
 

Det vil være en god ide, at efterse elementerne ca. 1 gang om året. 

 

Hvilke skader kan opstå 

 

Revner findes i 2 former. Konstruktive revner og Utilsigtede revner, der kan optræde 

som enkeltrevner eller netrevner. 

Efter forskrifterne må der i langt de fleste tilfælde optræde revner med revnevidder 

der varierer afhængig af den påvirkning (eksponeringsklasse) elementet er udsat for. 

 

Alle de nedbrydningsprocesser, der er i beton, forudsætter, at der er vand til stede. 

Derfor skal eftersyn og vedligehold gå ud på at forhindre vandindtrægning, f. eks. 

gennem revner, defekte fuger eller utætte samlinger. 

Indtrængende vand kan forårsage udludning (hvid udfældning) og deraf øget risiko 

for armeringskorrosion.  

 

Mekanisk slid i kombination med syre fra foder og hyppig vask med højttryksrenser, 

er med til at nedbryde selv den stærkeste beton. 

Derudover kan elementernes (udvendige) overflader belægges med f. eks. mos, 

smuds og alger. 

 

Generelt om rengøring af 

overflader 

 

Rengøring af overflader skal ske med forsigtighed, da både for kraftig højtryksspuling 

- eller for stærke kemikalier - kan ødelægge den beskyttende hinde, der er på beto-

nens overflade. Brydes denne hinde vil problemet blive forstærket.  

Skal overfladen affedtes skal der anvendes alkaliske rensemidler. Den mest skån-

somme rengøring er med blød børste, vand og sæbe, men kan ikke tage alle smuds-

former.  

Hvis ikke hele fladen får samme behandling, må man forvente forskellige udtryk og 

egenskaber i overfladen. 

 

Udvendige overflader 

 

med frilægning/glat overflade kan tåle højtryksspuling, hvis der optræder mos, 

smuds eller alger. Se dog ovenfor. 

 

Indvendige overflader 

 

Indvendige overflader er generelt med puds. 

Bagmurselementer med bindere har en glat betonoverflade (formside). 

Alle indvendige overflader kan viderebehandles med en egnet grunding og/eller ma-

ling.  

Der henvises til Malerfagligt Behandlingskatalog (MBK) fra Teknologisk Institut, der 

beskriver malerbehandlinger - både nybehandling og vedligehold, der kan anvendes 

på GE’s elementer. 

Ubehandlede, indvendige overflader (glat beton og/eller pudset) kan rengøres som 

beskrevet ovenfor. 
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Specielt for Dambrugs-

vægge 

 

En kombination af vandets eventuelle aggressive PH-værdi og algevækst med mere, 

kan ad åre resultere i mindre nedbrydning/ætsning på overflader. 

Vil man undgå sådanne påvirkninger anbefales det, at man inden ibrugtagningen 

overfladebeskytter overfladerne med et egnet middel. 

 

Formolie 

 

Alt andet lig vil der ikke sidde rester af formolie på vore elementer. Skulle det mod 

forventning alligevel være tilfældet, vil den, alt efter temperatur, sol og vind, selv 

forsvinde inden for 2 til 4 uger. 

Er der rester, der skal fjernes, er den mest skånsomme, at anvende varmt vand. 

Skulle dette mod forventning ikke fjerne olien, kan der anvendes en meget tynd lud-

opløsning. 

   

Henvisninger  

 

SBI’s Betonserie, BETON 1: Også beton skal vedligeholdes  

SBI’s Betonserie, BETON 3: Eftersyn af beton 

www.synligbeton.dk 

www.elementer.dk 

 

 

 

bips A24 Betonoverflader 

Specifikation krav og kontrol (www.bips.dk) 

 

 

 

Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton 

Tolerancer og overfladespecifikationer (Dansk Byggeri) 

 

  www.tolerancer.dk 

 

http://www.synligbeton.dk/
http://www.bips.dk/
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Generelt 

 

Elementer fra Give Elementfabrik A/S er vedligeholdelsesfrie. 

Er elementerne indbygget og behandlet korrekt i byggeprocessen, indskrænkes ved-

ligeholdelsen til normal forekommende, når naturligt slid og ælde tages i betragtning. 

 

 

Det anbefales dog, at man med jævne mellemrum gennemgår elementerne, således 

at man kan forebygge eventuelle minimale skader inden de udvikler sig. 

Nedenfor gives en række anbefalinger. 

 

Elementerne er af uorganiske materialer og afgiver ikke generende dampe, lugte 

eller angribes af nedbrydende organismer som råd og svamp. 

 

Der kan i den formglatte beton forekomme lufthuller i overfladen. Lufthuller accepte-

res i henhold til bips A 24. 

På glittet overflade kan forekomme ”appelsinhud” og eventuelt små ujævnheder, 

som må accepteres. 

Der kan forekomme farve- og overfladeforskelle, som må accepteres. 

 

Eftersyn af elementerne 
 

Det vil være en god ide, at efterse elementerne min. 1 gang om året. 

 

Hvilke skader kan opstå 

 

Revner findes i 2 former. Konstruktive revner og Utilsigtede revner, der kan optræde 

som enkeltrevner eller netrevner. 

 

Efter forskrifterne må der i langt de fleste tilfælde optræde revner med revnevidder 

der varierer afhængig af den påvirkning (eksponeringsklasse) elementet er udsat for. 

Alle de nedbrydningsprocesser, der er i beton, forudsætter, at der er vand til stede. 

Derfor skal eftersyn og vedligehold gå ud på at forhindre vandindtrægning, f. eks. 

gennem revner, defekte fuger eller utætte samlinger. 

 

Indtrængende vand kan forårsage udludning (hvid udfældning) og deraf øget risiko 

for armeringskorrosion.  

 

Mekanisk slid i kombination med syre fra foder og hyppig vask med højttryksrenser, 

er med til at nedbryde selv den stærkeste beton. 

 

Generelt om rengøring af 

overflader 

 

Rengøring af overflader skal ske med forsigtighed, da både for kraftig højtryksspuling 

- eller for stærke kemikalier - kan ødelægge den beskyttende hinde, der er på beto-

nens overflade. Brydes denne hinde vil problemet blive forstærket.  

Skal overfladen affedtes skal der anvendes alkaliske rensemidler. Den mest skån-

somme rengøring er med blød børste, vand og sæbe, men kan ikke tage alle smuds-

former.  

Hvis ikke hele fladen får samme behandling, må man forvente forskellige udtryk og 

egenskaber i overfladen. 

   

Henvisninger  

 

SBI’s Betonserie, BETON 1: Også beton skal vedligeholdes  

SBI’s Betonserie, BETON 3: Eftersyn af beton 

www.synligbeton.dk 

 

 

bips A24 Betonoverflader 

Specifikation krav og kontrol (www.bips.dk) 

 

  www.tolerancer.dk 

     

 

 

http://www.synligbeton.dk/
http://www.bips.dk/
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Generelt 

 

Betonen er af en sådan kvalitet, at de er vandtætte, men efterfølgende overfladebe-

handling og vedligehold anbefales.  

 

Er elementerne indbygget og behandlet korrekt i byggeprocessen, indskrænkes ved-

ligeholdelsen til normal forekommende, når naturligt slid og ælde tages i betragtning. 

 

Grundet det miljø elementerne anvendes i, anbefales det at efterbehandle elemen-

terne med enten forseglingsprodukter, fluateringsprodukter eller imprægnerings-

produkter. 

Se under henvisninger for information om disse produkter fra www.landbrugsinfo.dk. 

 

Det anbefales dog, at man med jævne mellemrum gennemgår elementerne, således 

at man kan forebygge eventuelle minimale skader inden de udvikler sig. 

Nedenfor gives en række anbefalinger. 

 

Elementerne er af uorganiske materialer og afgiver ikke generende dampe, lugte 

eller angribes af nedbrydende organismer som råd og svamp. 

 

Der kan i den formglatte beton (Opside) forekomme lufthuller i overfladen. Lufthuller 

accepteres i henhold til bips A 24. På glittet overflader kan forekomme ”appelsinhud” 

og eventuelt små ujævnheder, som må accepteres. 

Der kan forekomme farve- og overfladeforskelle, som må accepteres. 

 

Vi anbefaler, at der gennemføres trykprøvning af anlægget før samlingerne eftermu-

res. 

 

Vi fraråder, at der kommer vand på anlægget, inden bygningen er helt lukket.  Især i 

kolde perioder med frost. 

 

Eftersyn af elementerne 
 

Det vil være en god ide, at efterse elementerne min. 1 gang om året. 

 

Hvilke skader kan opstå 

 

Revner findes i 2 former. Konstruktive revner og Utilsigtede revner, der kan optræde 

som enkeltrevner eller netrevner. 

Efter forskrifterne må der i langt de fleste tilfælde optræde revner med revnevidder 

der varierer afhængig af den påvirkning (eksponeringsklasse) elementet er udsat for. 

 

Alle de nedbrydningsprocesser, der er i beton, forudsætter, at der er vand til stede. 

Derfor skal eftersyn og vedligehold gå ud på at forhindre vandindtrægning, f. eks. 

gennem revner, defekte fuger eller utætte samlinger. 

Indtrængende vand kan forårsage udludning (hvid udfældning) og deraf øget risiko 

for armeringskorrosion.  

 

Mekanisk slid i kombination med syre fra foder og hyppig vask med højttryksrenser, 

er med til at nedbryde selv den stærkeste beton. 

 

Generelt om rengøring af 

overflader 

 

Rengøring af overflader skal ske med forsigtighed, da både for kraftig højtryksspuling 

- eller for stærke kemikalier - kan ødelægge den beskyttende hinde, der er på beto-

nens overflade. Brydes denne hinde vil problemet blive forstærket.  

Skal overfladen affedtes skal der anvendes alkaliske rensemidler. Den mest skån-

somme rengøring er med blød børste, vand og sæbe, men kan ikke tage alle smuds-

former.  

Hvis ikke hele fladen får samme behandling, må man forvente forskellige udtryk og 

egenskaber i overfladen. 

 

Formolie 

 

Fortsættes… 

 

Alt andet lig vil der ikke sidde rester af formolie på vore elementer. Skulle det mod 

forventning alligevel være tilfældet, vil den, alt efter temperatur, sol og vind, selv 

forsvinde inden for 2 til 4 uger. 



Drift og Vedligehold 

Gang- og lejeplader 
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…Fortsat Er der rester, der skal fjernes, er den mest skånsomme, at anvende varmt vand. 

Skulle dette mod forventning ikke fjerne olien, kan der anvendes en meget tynd lud-

opløsning. 

 

 

Henvisninger  

 

SBI’s Betonserie, BETON 1: Også beton skal vedligeholdes  

SBI’s Betonserie, BETON 3: Eftersyn af beton 

www.synligbeton.dk 

 

  Overfladebehandling af betongulve af 10. marts 2009 fra Landbrugsinfo. 

  Farmtest: Overfladebehandling af gulve. Bygninger/nr.29/2008 

 

 

bips A24 Betonoverflader 

Specifikation krav og kontrol (www.bips.dk) 

 

  www.tolerancer.dk 

     

 

 

http://www.synligbeton.dk/
http://www.bips.dk/


Drift og Vedligehold 

L-elementer 
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Generelt 

 

Elementer fra Give Elementfabrik A/S er vedligeholdelsesfrie. 

Er elementerne indbygget og behandlet korrekt i byggeprocessen, indskrænkes ved-

ligeholdelsen til normal forekommende, når naturligt slid og ælde tages i betragtning. 

 

Grundet det miljø elementerne anvendes i, anbefales det at efterbehandle elemen-

terne med enten forseglingsprodukter, fluateringsprodukter eller imprægnerings-

produkter. 

Se under henvisninger for information fra Landbrugsinfo. 

 

Det anbefales dog, at man med jævne mellemrum gennemgår elementerne, således 

at man kan forebygge eventuelle minimale skader inden de udvikler sig. 

Nedenfor gives en række anbefalinger. 

 

Elementerne er af uorganiske materialer og afgiver ikke generende dampe, lugte 

eller angribes af nedbrydende organismer som råd og svamp. 

Der kan i den formglatte beton forekomme lufthuller i overfladen. Lufthuller accepte-

res i henhold til bips A 24. 

På glittet overflade kan forekomme ”appelsinhud” og eventuelt små ujævnheder, 

som må accepteres. 

Der kan forekomme farve- og overfladeforskelle, som må accepteres. 

 

Eftersyn af elementerne 
 

Det vil være en god ide, at efterse elementerne min.  1 gang om året. 

 

Hvilke skader kan opstå 

 

Revner findes i 2 former. Konstruktive revner og Utilsigtede revner, der kan optræde 

som enkeltrevner eller netrevner. 

Efter forskrifterne må der i langt de fleste tilfælde optræde revner med revnevidder 

der varierer afhængig af den påvirkning (eksponeringsklasse) elementet er udsat for. 

Alle de nedbrydningsprocesser, der er i beton, forudsætter, at der er vand til stede. 

Derfor skal eftersyn og vedligehold gå ud på at forhindre vandindtrægning, f. eks. 

gennem revner, defekte fuger eller utætte samlinger. 

Indtrængende vand kan forårsage udludning (hvid udfældning) og deraf øget risiko 

for armeringskorrosion.  

Mekanisk slid i kombination med syre fra foder og hyppig vask med højttryksrenser, 

er med til at nedbryde selv den stærkeste beton. 

 

Generelt om rengøring af 

overflader 

 

Rengøring af overflader skal ske med forsigtighed, da både for kraftig højtryksspuling 

- eller for stærke kemikalier - kan ødelægge den beskyttende hinde, der er på beto-

nens overflade. Brydes denne hinde vil problemet blive forstærket.  

Skal overfladen affedtes skal der anvendes alkaliske rensemidler. Den mest skån-

somme rengøring er med blød børste, vand og sæbe, men kan ikke tage alle smuds-

former.  

Hvis ikke hele fladen får samme behandling, må man forvente forskellige udtryk og 

egenskaber i overfladen. 

 

Henvisninger  

 

SBI’s Betonserie, BETON 1: Også beton skal vedligeholdes  

SBI’s Betonserie, BETON 3: Eftersyn af beton 

www.synligbeton.dk 

 

  Overfladebehandling af betongulve af 10. marts 2009 fra Landbrugsinfo. 

  Farmrest: Overfladebehandling af gulve. Bygninger/nr.29/2008 

 

 

bips A24 Betonoverflader 

Specifikation krav og kontrol (www.bips.dk) 

 

  www.tolerancer.dk 

 

http://www.synligbeton.dk/
http://www.bips.dk/


Drift og Vedligehold 

Fortank 
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Generelt 

 

Fortank fra Give Elementfabrik A/S er vedligeholdelsesfrie. 

 

Er Fortanken indbygget og behandlet korrekt i byggeprocessen, indskrænkes vedli-

geholdelsen til normal forekommende, når naturligt slid og ælde tages i betragtning.  

 

Det anbefales dog, at man med jævne mellemrum gennemgår Fortanken, således at 

man kan forebygge eventuelle minimale skader inden de udvikler sig. Nedenfor gives 

en række anbefalinger. 

 

Fortanken er af uorganiske materialer og afgiver ikke generende dampe, lugte eller 

angribes af nedbrydende organismer som råd og svamp. 

 

Der kan i den formglatte beton forekomme lufthuller i overfladen. Lufthuller accepte-

res i henhold til bips A 24. Der kan forekomme farve- og overfladeforskelle, som må 

accepteres. 

 

Eftersyn af Fortanken 
 

Det vil være en god ide, at efterse Fortanken ca. 1 gang om året. 

 

Hvilke skader kan opstå 

 

Revner findes i 2 former. Konstruktive revner og Utilsigtede revner, der kan optræde 

som enkeltrevner eller netrevner. 

 

Efter forskrifterne må der i langt de fleste tilfælde optræde revner med revnevidder 

der varierer afhængig af den påvirkning (eksponeringsklasse) elementet er udsat for. 

 

Alle de nedbrydningsprocesser, der er i beton, forudsætter, at der er vand til stede. 

Derfor skal eftersyn og vedligehold gå ud på at forhindre vandindtrægning, f. eks. 

gennem revner, defekte fuger eller utætte samlinger. 

 

Indtrængende vand kan forårsage udludning (hvid udfældning) og deraf øget risiko 

for armeringskorrosion.  

Derudover kan Fortankens  (udvendige) overflade blive belagt med f. eks. mos, 

smuds og alger. 

 

Generelt om rengøring af 

overflader 

 

Rengøring af overflader skal ske med forsigtighed, da både for kraftig højtryksspuling 

- eller for stærke kemikalier - kan ødelægge den beskyttende hinde, der er på beto-

nens overflade. Brydes denne hinde vil problemet blive forstærket.  

 

Skal overfladen affedtes skal der anvendes alkaliske rensemidler. Den mest skån-

somme rengøring er med blød børste, vand og sæbe, men kan ikke tage alle smuds-

former.  

 

Hvis ikke hele fladen får samme behandling, må man forvente forskellige udtryk og 

egenskaber i overfladen. 

 

Udvendige overflader 

 

Overflader med glat overflade kan tåle højtryksspuling, hvis der optræder mos, 

smuds eller alger. Se dog ovenfor. 

 

 

Indvendige overflader 

 

Ubehandlede, indvendige overflader i glat beton kan rengøres som beskrevet oven-

for. 

 



Drift og Vedligehold 

Fortank 
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Henvisninger  

 

SBI’s Betonserie, BETON 1: Også beton skal vedligeholdes  

SBI’s Betonserie, BETON 3: Eftersyn af beton 

bips A24 Betonoverflader (specifikation, krav og kontrol) (www.bips.dk) 

Relevant produktkatalog på www.elementer.dk 

 

http://www.bips.dk/
http://www.elementer.dk/


Drift og Vedligehold 

Dambrug 
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Generelt 

 

Alle elementer leveres formglatte og/eller glittede. 

Beton styrke 45A. (Se velagte ydeevnedeklarationer) 

 

Elementsamlinger er fuget med Ljungdahl PU-Metal PVC fugemasse. 

(Se vedlagt drift vejledning og datablad fra Ljungdahl) 

 

Er elementerne indbygget og behandlet korrekt i byggeprocessen, indskrænkes ved-

ligeholdelsen til normal forekommende, når naturligt slid og ælde tages i betragtning. 

Betonen er af en sådan kvalitet, at de er vandtætte, grundet det miljø elementerne 

anvendes i, anbefales det at efterbehandle elementerne med enten forseglingspro-

dukter, fluateringsprodukter eller imprægneringsprodukter. 

 

Det anbefales at man med jævne mellemrum gennemgår elementerne, således at 

man kan forebygge eventuelle skader inden de udvikler sig. 

Nedenfor gives en række anbefalinger. 

Elementerne er af uorganiske materialer og afgiver ikke generende dampe. 

 

Eftersyn af elementerne 
 

Det vil være en god ide, at efterse elementerne min. 1 gang om året. 

 

Hvilke skader kan opstå 

 

Revner findes i 2 former. Konstruktive revner og Utilsigtede revner, der kan optræde 

som enkeltrevner eller netrevner. 

 

Efter forskrifterne må der i langt de fleste tilfælde optræde revner med revnevidder 

der varierer afhængig af den påvirkning (eksponeringsklasse) elementet er udsat for. 

Eftersyn og vedligehold går ud på at forhindre vandindtrægning, f. eks. gennem rev-

ner, defekte fuger eller utætte samlinger. 

Eftersyn af PVC fuger. 

 

Indtrængende vand kan forårsage udludning (hvid udfældning) og deraf øget risiko 

for armeringskorrosion. 

 

Generelt om rengøring af 

overflader 

 

Rengøring af overflader skal ske med forsigtighed, da både for kraftig højtryksspuling 

- eller for stærke kemikalier - kan ødelægge den beskyttende hinde, der er på beto-

nens overflade. Brydes denne hinde vil den bagved liggende beton kunne nedbrydes.  

 

Skal overfladen affedtes skal der anvendes alkaliske rensemidler. Den mest skån-

somme rengøring er med blød børste, vand og sæbe, men denne metode kan ikke 

fjerne alle smudsformer. Hvis ikke hele overfladen får samme behandling, må der 

forventes forskellige udtryk. 

 

Vask med højtryksrenser anbefales ikke, da denne kan nedbryde den stærkeste be-

ton. Det anbefales at elementer overfladebehandles. 

 

Formolie 

 

Alt andet lig vil der ikke sidde rester af formolie på vore elementer. Skulle det mod 

forventning alligevel være tilfældet, vil den, alt efter temperatur, sol og vind, selv 

forsvinde inden for 2 til 4 uger. 

 

Er der rester, der skal fjernes, er den mest skånsomme, at anvende varmt vand. 

Skulle dette mod forventning ikke fjerne olien, kan der anvendes en meget tynd lud-

opløsning. 

 

Henvisninger  

 

 

SBI’s Betonserie, BETON 1: Også beton skal vedligeholdes  

SBI’s Betonserie, BETON 3: Eftersyn af beton 

www.synligbeton.dk 

Relevant produktkatalog på www.elementer.dk 

 

 

http://www.synligbeton.dk/
http://www.elementer.dk/


Drift og Vedligehold 

Søjler og Bjælker 
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Generelt 

 

Elementer fra Give Elementfabrik A/S er vedligeholdelsesfrie. 

Er elementerne indbygget og behandlet korrekt i byggeprocessen, indskrænkes ved-

ligeholdelsen til normal forekommende, når naturligt slid og ælde tages i betragtning. 

 

 

Det anbefales dog, at man med jævne mellemrum gennemgår elementerne, således 

at man kan forebygge eventuelle minimale skader inden de udvikler sig. 

Nedenfor gives en række anbefalinger. 

 

Elementerne er af uorganiske materialer og afgiver ikke generende dampe, lugte 

eller angribes af nedbrydende organismer som råd og svamp. 

 

Der kan i den formglatte beton forekomme lufthuller i overfladen. Lufthuller accepte-

res i henhold til bips A 24. 

På glittet overflade kan forekomme ”appelsinhud” og eventuelt små ujævnheder, 

som må accepteres. 

Der kan forekomme farve- og overfladeforskelle, som må accepteres. 

 

Eftersyn af elementerne 
 

Det vil være en god ide, at efterse elementerne min. 1 gang om året. 

 

Hvilke skader kan opstå 

 

Revner findes i 2 former. Konstruktive revner og Utilsigtede revner, der kan optræde 

som enkeltrevner eller netrevner. 

 

Efter forskrifterne må der i langt de fleste tilfælde optræde revner med revnevidder 

der varierer afhængig af den påvirkning (eksponeringsklasse) elementet er udsat for. 

Alle de nedbrydningsprocesser, der er i beton, forudsætter, at der er vand til stede. 

Derfor skal eftersyn og vedligehold gå ud på at forhindre vandindtrægning, f. eks. 

gennem revner, defekte fuger eller utætte samlinger. 

 

Indtrængende vand kan forårsage udludning (hvid udfældning) og deraf øget risiko 

for armeringskorrosion.  

Mekanisk slid i kombination med syre fra foder og hyppig vask med højttryksrenser, 

er med til at nedbryde selv den stærkeste beton. 

 

Generelt om rengøring af 

overflader 

 

Rengøring af overflader skal ske med forsigtighed, da både for kraftig højtryksspuling 

- eller for stærke kemikalier - kan ødelægge den beskyttende hinde, der er på beto-

nens overflade. Brydes denne hinde vil problemet blive forstærket.  

 

Skal overfladen affedtes skal der anvendes alkaliske rensemidler. Den mest skån-

somme rengøring er med blød børste, vand og sæbe, men kan ikke tage alle smuds-

former.  

Hvis ikke hele fladen får samme behandling, må man forvente forskellige udtryk og 

egenskaber i overfladen. 

   

Henvisninger  

 

SBI’s Betonserie, BETON 1: Også beton skal vedligeholdes  

SBI’s Betonserie, BETON 3: Eftersyn af beton 

www.synligbeton.dk 

 

 

bips A24 Betonoverflader 

Specifikation krav og kontrol (www.bips.dk) 

 

  www.tolerancer.dk 

     

 

 

http://www.synligbeton.dk/
http://www.bips.dk/


Drift og Vedligehold 

Kanalelementer 
 

 
 
 
 
 

 
 

Udarbejdet: 2013.04.22 af SK Revideret: 2017.05.22 af  GS Side 1 af 1 

 

Generelt 

 

Kanalelementer fra Give Elementfabrik A/S er vedligeholdelsesfrie. 

Er elementerne indbygget og behandlet korrekt i byggeprocessen, indskrænkes ved-

ligeholdelsen til normal forekommende, når naturligt slid og ælde tages i betragtning. 

Alt andet lig vil elementerne blive monteret med den ene side mod jord og den an-

den mod gyllekanal. 

(Der kan i et projekt være angivet regler for overfladebehandling af overflader mod jord, 

inden dækning med sand, jord eller lignede udføres.) 

 

Det anbefales dog, at man med jævne mellemrum gennemgår overfladerne i gylle-

kanallen, således at man kan forebygge eventuelle minimale skader, inden de udvik-

ler sig. 

 

Nedenfor gives en række anbefalinger. 

 

Elementerne er af uorganiske materialer og afgiver ikke generende dampe, lugte 

eller angribes af nedbrydende organismer som råd og svamp. 

 

Der kan i den formglatte beton forekomme lufthuller i overfladen. Lufthuller accepte-

res i henhold til bips A 24. 

 

Der kan forekomme farve- og overfladeforskelle, som må accepteres. 

 

Eftersyn  
 

Det vil være en god ide, at efterse elementerne ca. 1 gang hvert andet år. 

 

Hvilke skader kan opstå 

 

Revner findes i 2 former. Konstruktive revner og Utilsigtede revner, der kan optræde 

som enkeltrevner eller netrevner. 

Efter forskrifterne må der i langt de fleste tilfælde optræde revner med revnevidder 

der varierer afhængig af den påvirkning (eksponeringsklasse) elementet er udsat for. 

Alle de nedbrydningsprocesser, der er i beton, forudsætter, at der er vand til stede. 

Derfor skal eftersyn og vedligehold gå ud på at forhindre vandindtrægning, f. eks. 

gennem revner, defekte fuger eller utætte samlinger. 

Indtrængende vand kan forårsage udludning (hvid udfældning) og deraf øget risiko 

for armeringskorrosion.  

 

Generelt om rengøring af 

synlige overflader 

 

Rengøring af overflader skal ske med forsigtighed, da både for kraftig højtryksspuling 

- eller for stærke kemikalier - kan ødelægge den beskyttende hinde, der er på beto-

nens overflade. Brydes denne hinde vil problemet blive forstærket.  

Skal overfladen affedtes skal der anvendes alkaliske rensemidler.  

Den mest skånsomme rengøring er med blød børste, vand og sæbe, men kan ikke 

tage alle smudsformer.  

Hvis ikke hele fladen får samme behandling, må man forvente forskellige udtryk og 

egenskaber i overfladen. 

 

Henvisninger  

 

SBI’s Betonserie, BETON 1: Også beton skal vedligeholdes  

SBI’s Betonserie, BETON 3: Eftersyn af beton 

bips A24 Betonoverflader (specifikation, krav og kontrol) (www.bips.dk) 
 



Drift og Vedligehold 

Elementer i jord 
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Generelt 

 

Elementer fra Give Elementfabrik A/S er vedligeholdelsesfrie. 

Er Elementet indbygget og behandlet korrekt i byggeprocessen, indskrænkes vedli-

geholdelsen til normal forekommende, når naturligt slid og ælde tages i betragtning. 

(Der kan i et projekt være angivet regler for overfladebehandling af overflader inden over-

dækning med sand, jord eller lignede udføres.) 

Det anbefales dog, at man med jævne mellemrum gennemgår Elementet, således at 

man kan forebygge eventuelle minimale skader inden de udvikler sig. 

Nedenfor gives en række anbefalinger. 

 

Elementet er af uorganiske materialer og afgiver ikke generende dampe, lugte eller 

angribes af nedbrydende organismer som råd og svamp. 

 

Der kan i den formglatte beton forekomme lufthuller i overfladen. Lufthuller accepte-

res i henhold til bips A 24. 

 

Der kan forekomme farve- og overfladeforskelle, som må accepteres. 

 

Eftersyn  
 

Det vil være en god ide, at efterse Elementet ca. 1 gang om året. 

 

Hvilke skader kan opstå 

 

Revner findes i 2 former. Konstruktive revner og Utilsigtede revner, der kan optræde 

som enkeltrevner eller netrevner. 

Efter forskrifterne må der i langt de fleste tilfælde optræde revner med revnevidder 

der varierer afhængig af den påvirkning (eksponeringsklasse) elementet er udsat for. 

Alle de nedbrydningsprocesser, der er i beton, forudsætter, at der er vand til stede. 

Derfor skal eftersyn og vedligehold gå ud på at forhindre vandindtrægning, f. eks. 

gennem revner, defekte fuger eller utætte samlinger. 

Indtrængende vand kan forårsage udludning (hvid udfældning) og deraf øget risiko 

for armeringskorrosion.  

 

Generelt om rengøring af 

synlige overflader 

 

Rengøring af overflader skal ske med forsigtighed, da både for kraftig højtryksspuling 

- eller for stærke kemikalier - kan ødelægge den beskyttende hinde, der er på beto-

nens overflade. Brydes denne hinde vil problemet blive forstærket.  

Skal overfladen affedtes skal der anvendes alkaliske rensemidler. Den mest skån-

somme rengøring er med blød børste, vand og sæbe, men kan ikke tage alle smuds-

former.  

Hvis ikke hele fladen får samme behandling, må man forvente forskellige udtryk og 

egenskaber i overfladen. 

 

Udvendige overflader 

 

Elementer med glat overflade kan tåle højtryksspuling, hvis der optræder mos, 

smuds eller alger. Se dog ovenfor. 

 

Indvendige overflader 

 

Ubehandlede, indvendige overflader i glat beton kan rengøres som beskrevet oven-

for. 

 

Henvisninger  

 

SBI’s Betonserie, BETON 1: Også beton skal vedligeholdes  

SBI’s Betonserie, BETON 3: Eftersyn af beton 

bips A24 Betonoverflader (specifikation, krav og kontrol) (www.bips.dk) 

 

  

 



Drift og vedligehold 

Fuger 
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Generelt 

 

Give Elementfabrik A/S anvender følgende produkter i forbindelse med udførsel af 

fuger: 

 

 Ljungdahl PU-Metal  

 Ljungdahl PU-LM 

 

Begge produkter er elastiske 1-komponent fugemasser. Mal-kode: 1-3. 

Resistent over for UV, vand, salt, syrer og baser 

 

Nærværende skrift gælder kun for fugearbejder udført af Give Elementfabrik A/S’s 

egne montører eller entrerede fugefirmaer. 

 

Overmaling må kun ske i samråd med fugemasseleverandøren. 

 

 

 

Det vil være en god ide, at efterse fugerne ca. 1 gang om året – oftere hvor fugerne er 

særligt udsatte. 

 

Hvilke skader kan opstå 

 

Misfarvning kan forekomme, hvis fugen udsættes for rensemidler eller sæbevand, 

inden fugematerialet er fuld hærdet. Især hvis væskerne indeholder syrer eller alkali-

er. Dampe fra rensemidler eller ny maling kan også forårsage misfarvning. Cigaretrøg 

kan også give gulning af fugematerialet. 

Der kan ske fugeslip, såfremt fugningen ikke er sket under de rette temperatur-og 

fugtforhold, der ikke er ordentlig rengjort på vedhæftningsfladerne eller svind i beto-

nen. 

 

Det anbefales af leverandøren af fugematerialerne, at udskyde udførelsen af endeli-

ge fuger i op til 1 år. 

 

Generelt om rengøring af 

fuger 

 

Der skal ske en fjernelse af f.eks. støv, alger, mos og jord, da der ellers kan dannes 

grobund for mikroorganismer med misfarvning til følge. 

Der må IKKE anvendes højtryksrenser til rengøring af fuger. 

Almindelig rengøring skal ske med en blød børste og vand, eventuelt med lidt brun 

sæbe. 

 

Anvendes rengøringsmidler med f. eks klorin, sulfo eller salmiakspiritus kan det give 

kemiske problemer. Omhyggelig efterskyldning med rent vand anbefales. 

 

Reparation og         udskift-

ning 
 

Der skal ske en omhyggelig afrensning af kontaktflader i det berørte område. Flader-

ne skal være rene, tørre, og fri for olie og løse partikler. Efterfugning med ny fuge-

masse, helst af samme type som tidligere blev anvendt. 

 

   

Andre produkter 

 

Ønskes andre produkter anvendt skal den pågældende leverandør kontaktes om 

eventuelle særlige foranstaltning for sikring af vedhæftningen. 

 

Henvisninger  

 

Tekniske datablade fra leverandør. 

Sikkerhedsdatablad fra leverandør. 

BIPS 127 Basisbeskrivelser fuger. 

SBI-anvisning Facadefuger, udformning og materialer. 

 

 



Certifikater 

Certifikater Give 

  0615 CPR 9621 1 EN13225:2013 

  0615 CPD 9621 2 EN 14992:2007 

  0615 CPD 9621 3 EN 15258:2008 

  9726 DS/EN 206-1:2002 DS 2426:2004 

  9779 NS-EN 206:2013 + NA:2014 (Norge) 

  9781 SS-EN 206:2013 + SS137003:2015 (Sverige) 

Nørre Snede 

  0615 CPD 9625.1 EN13225:2013 

  0615 CPD 9625.2 EN 14992:2007 

  0615 CPD 9625.3 EN 12737:2004+A1:2007 

  0615 CPD 9625.4 EN 15258:2008 

  9751 DS EN 206-1:2000 + DS 2426:2009 

  9780 NS-EN 206-1:2000 + NA:2007 (Norge) 

  9782 SS-EN 206-1:2000 + SS137003:2008 (Sverige) 

 

 

23 

25 

26 

27 

28 

29 

 

30 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

































Ydeevnedeklarationer 

Ydeevnedeklarationer Give 

  G-001-EN 13225:2013-25 

  G-001-EN 13225:2013-35 

  G-001-EN 13225:2013-45 

  G-001-EN 14992:2007-12 

  G-001-EN 14992:2007-12(25) 

  G-001-EN 14992:2007-16 

  G-001-EN 14992:2007-16(25) 

  G-001-EN 14992:2007-25 

  G-001-EN 14992:2007-25(25) 

  G-001-EN 14992:2007-35 

  G-001-EN 14992:2007-35(25) 

  G-001-EN 14992:2007-45 

  G-001-EN 14992:2007-45(25) 

  G-001-EN 15258:2008-35 

  G-001-EN 15258:2008-45 

Nørre Snede 

  NS-001-EN 13225:2013-35 

  NS-001-EN 13225:2013-45 

  NS-001-EN 14992:2007-35 

  NS-001-EN 14992:2007-45 

  NS-001-EN 15258:2008-45 

  NS-001-EN 12737:2007-45 
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Ydeevnedeklaration 
Nr: G-001-EN 13225 2013-25 

1.  Varetypens unikke identifikationskode Bj = Bjælker 

Sø = Søjler 

Ra = Ramme 

DAEK = Dæk 

FDÆK = Forspændt dæk 
 

2.  Tilsigtet anvendelse Til brug som bærende- og ikke-bærende 

konstruktionselementer i byggeri. 
 

3.  Fabrikant Give Elementfabrik A/S 

Hjortsvangen 19 

7323 Give 

 
 

5.  System eller systemer til vurdering og 

kontrol af konstansen af ydeevnen 

System 2+ 

 
 

6a.  Harmoniseret standard EN 13225 2013 
 

 Notificeret organ 0615 - Bureau Veritas Certification Denmark 

A/S 
 

7. Deklarerede ydeevner 
 

 

Væsentlig egenskab Deklareret ydeevne Krav Dateret standard 

Trykstyrke (beton) fck ≥ 25 N/mm² 4.2 EN13369:2013 

 
 

   

Brudtrækstyrke, og flydespænding 

(stål) 

fuk ≥  594  N/mm² 

fyk ≥  550  N/mm² 

 

4.1.3 EN13369:2013 

 
 

   

Mekanisk bæreevne NPD 4.3.3 EN 13225 2013 

Brandmodstandsevne NPD 4.3.4.1 EN 13225 2013 

Farlige stoffer NPD 4.3.9 EN 13225 2013 

Modstand mod korrosion NPD 4.3.7 EN 13225 2013 

Detailudformning NPD 4.3.1.8 EN 13225 2013 
 

 

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. 

Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på 

eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor. 

 

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: 

 

Gustav Skaanes 

Give den 01.03.2017 

________________________________________ 



 

Ydeevnedeklaration 
Nr: G-001-EN 13225 2013-35 

1.  Varetypens unikke identifikationskode Bj = Bjælker 

Sø = Søjler 

Ra = Ramme 

DAEK = Dæk 

FDÆK = Forspændt dæk 
 

2.  Tilsigtet anvendelse Til brug som bærende- og ikke-bærende 

konstruktionselementer i byggeri. 
 

3.  Fabrikant Give Elementfabrik A/S 

Hjortsvangen 19 

7323 Give 

 
 

5.  System eller systemer til vurdering og 

kontrol af konstansen af ydeevnen 

System 2+ 

 
 

6a.  Harmoniseret standard EN 13225 2013 
 

 Notificeret organ 0615 - Bureau Veritas Certification Denmark 

A/S 
 

7. Deklarerede ydeevner 
 

 

Væsentlig egenskab Deklareret ydeevne Krav Dateret standard 

Trykstyrke (beton) fck ≥ 35 N/mm² 4.2 EN13369:2013 

 
 

   

Brudtrækstyrke, og flydespænding 

(stål) 

fuk ≥  594  N/mm² 

fyk ≥  550  N/mm² 

 

4.1.3 EN13369:2013 

 
 

   

Mekanisk bæreevne NPD 4.3.3 EN 13225 2013 

Brandmodstandsevne NPD 4.3.4.1 EN 13225 2013 

Farlige stoffer NPD 4.3.9 EN 13225 2013 

Modstand mod korrosion NPD 4.3.7 EN 13225 2013 

Detailudformning NPD 4.3.1.8 EN 13225 2013 
 

 

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. 

Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på 

eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor. 

 

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: 

 

Gustav Skaanes 

Give den 01.03.2017 

________________________________________ 



 

Ydeevnedeklaration 
Nr: G-001-EN 13225 2013-45 

1.  Varetypens unikke identifikationskode Bj = Bjælker 

Sø = Søjler 

Ra = Ramme 

DAEK = Dæk 

FDÆK = Forspændt dæk 
 

2.  Tilsigtet anvendelse Til brug som bærende- og ikke-bærende 

konstruktionselementer i byggeri. 
 

3.  Fabrikant Give Elementfabrik A/S 

Hjortsvangen 19 

7323 Give 

 
 

5.  System eller systemer til vurdering og 

kontrol af konstansen af ydeevnen 

System 2+ 

 
 

6a.  Harmoniseret standard EN 13225 2013 
 

 Notificeret organ 0615 - Bureau Veritas Certification Denmark 

A/S 
 

7. Deklarerede ydeevner 
 

 

Væsentlig egenskab Deklareret ydeevne Krav Dateret standard 

Trykstyrke (beton) fck ≥ 45 N/mm² 4.2 EN13369:2013 

 
 

   

Brudtrækstyrke, og flydespænding 

(stål) 

fuk ≥  594  N/mm² 

fyk ≥  550  N/mm² 

 

4.1.3 EN13369:2013 

 
 

v. FDÆK anvendes også 

fpk     ≥  1860  N/mm² 

fp0.1k ≥  1690  N/mm² 

4.1.4  

Mekanisk bæreevne NPD 4.3.3 EN 13225 2013 

Brandmodstandsevne NPD 4.3.4.1 EN 13225 2013 

Farlige stoffer NPD 4.3.9 EN 13225 2013 

Modstand mod korrosion NPD 4.3.7 EN 13225 2013 

Detailudformning NPD 4.3.1.8 EN 13225 2013 
 

 

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. 

Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på 

eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor. 

 

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: 

 

Gustav Skaanes 

Give den 01.03.2017 

________________________________________ 



 

Ydeevnedeklaration 
Nr: G-001-EN 14992 2007-12 

1.  Varetypens unikke identifikationskode SK = Skillevæg 

SKI = Isoleret skillevæg 

BA = Bagmur 

VV = Vaskevæg 

Db = Dambrug 

FAI = Isoleret facadeelement 

FA = Facadeelement 

Kka = Ko kanalsystem 
 

2.  Tilsigtet anvendelse Til brug som bærende- og ikke-bærende 

konstruktionselementer i byggeri. 
 

3.  Fabrikant Give Elementfabrik A/S 

Hjortsvangen 19 

7323 Give 

 
 

5.  System eller systemer til vurdering og 

kontrol af konstansen af ydeevnen 

System 2+ 

 
 

6a.  Harmoniseret standard EN 14992 2007 
 

 Notificeret organ 0615 - Bureau Veritas Certification Denmark 

A/S 
 

7. Deklarerede ydeevner 
 

 

Væsentlig egenskab Deklareret ydeevne Krav Dateret standard 

Trykstyrke (beton) fck ≥ 12 N/mm² 4.2 EN13369:2013 

 
 

   

Brudtrækstyrke, og flydespænding 

(stål) 

fuk ≥  594  N/mm² 

fyk ≥  550  N/mm² 

 

4.1.3 EN13369:2013 

 
 

   

Mekanisk bæreevne NPD 4.3.3 EN 14992 2007 

Brandmodstandsevne NPD 4.3.4.1 EN 14992 2007 

Farlige stoffer NPD 4.3.9 EN 14992 2007 

Modstand mod korrosion NPD 4.3.7 EN 14992 2007 

Detailudformning NPD 4.3.1.8 EN 14992 2007 
 

 

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. 

Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på 

eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor. 

 

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: 

 

Gustav Skaanes 

Give den 01.03.2017 

________________________________________ 



 

Ydeevnedeklaration 
Nr: G-001-EN 14992 2007-12(25) 

1.  Varetypens unikke identifikationskode SK = Skillevæg 

SKI = Isoleret skillevæg 

BA = Bagmur 

VV = Vaskevæg 

Db = Dambrug 

FAI = Isoleret facadeelement 

FA = Facadeelement 

Kka = Ko kanalsystem 
 

2.  Tilsigtet anvendelse Til brug som bærende- og ikke-bærende 

konstruktionselementer i byggeri. 
 

3.  Fabrikant Give Elementfabrik A/S 

Hjortsvangen 19 

7323 Give 

 
 

5.  System eller systemer til vurdering og 

kontrol af konstansen af ydeevnen 

System 2+ 

 
 

6a.  Harmoniseret standard EN 14992 2007 
 

 Notificeret organ 0615 - Bureau Veritas Certification Denmark 

A/S 
 

7. Deklarerede ydeevner 
 

 

Væsentlig egenskab Deklareret ydeevne Krav Dateret standard 

Trykstyrke (beton) fck ≥ 12 N/mm² 4.2 EN13369:2013 

 
 

fck,face ≥25 N/mm²   

Brudtrækstyrke, og flydespænding 

(stål) 

fuk ≥  594  N/mm² 

fyk ≥  550  N/mm² 

 

4.1.3 EN13369:2013 

 
 

   

Mekanisk bæreevne NPD 4.3.3 EN 14992 2007 

Brandmodstandsevne NPD 4.3.4.1 EN 14992 2007 

Farlige stoffer NPD 4.3.9 EN 14992 2007 

Modstand mod korrosion NPD 4.3.7 EN 14992 2007 

Detailudformning NPD 4.3.1.8 EN 14992 2007 
 

 

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. 

Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på 

eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor. 

 

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: 

 

Gustav Skaanes 

Give den 01.03.2017 

________________________________________ 



 

Ydeevnedeklaration 
Nr: G-001-EN 14992 2007-16 

1.  Varetypens unikke identifikationskode SK = Skillevæg 

SKI = Isoleret skillevæg 

BA = Bagmur 

VV = Vaskevæg 

Db = Dambrug 

FAI = Isoleret facadeelement 

FA = Facadeelement 

Kka = Ko kanalsystem 
 

2.  Tilsigtet anvendelse Til brug som bærende- og ikke-bærende 

konstruktionselementer i byggeri. 
 

3.  Fabrikant Give Elementfabrik A/S 

Hjortsvangen 19 

7323 Give 

 
 

5.  System eller systemer til vurdering og 

kontrol af konstansen af ydeevnen 

System 2+ 

 
 

6a.  Harmoniseret standard EN 14992 2007 
 

 Notificeret organ 0615 - Bureau Veritas Certification Denmark 

A/S 
 

7. Deklarerede ydeevner 
 

 

Væsentlig egenskab Deklareret ydeevne Krav Dateret standard 

Trykstyrke (beton) fck ≥ 16 N/mm² 4.2 EN13369:2013 

 
 

   

Brudtrækstyrke, og flydespænding 

(stål) 

fuk ≥  594  N/mm² 

fyk ≥  550  N/mm² 

 

4.1.3 EN13369:2013 

 
 

   

Mekanisk bæreevne NPD 4.3.3 EN 14992 2007 

Brandmodstandsevne NPD 4.3.4.1 EN 14992 2007 

Farlige stoffer NPD 4.3.9 EN 14992 2007 

Modstand mod korrosion NPD 4.3.7 EN 14992 2007 

Detailudformning NPD 4.3.1.8 EN 14992 2007 
 

 

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. 

Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på 

eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor. 

 

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: 

 

Gustav Skaanes 

Give den 01.03.2017 

________________________________________ 



 

Ydeevnedeklaration 
Nr: G-001-EN 14992 2007-16(25) 

1.  Varetypens unikke identifikationskode SK = Skillevæg 

SKI = Isoleret skillevæg 

BA = Bagmur 

VV = Vaskevæg 

Db = Dambrug 

FAI = Isoleret facadeelement 

FA = Facadeelement 

Kka = Ko kanalsystem 
 

2.  Tilsigtet anvendelse Til brug som bærende- og ikke-bærende 

konstruktionselementer i byggeri. 
 

3.  Fabrikant Give Elementfabrik A/S 

Hjortsvangen 19 

7323 Give 

 
 

5.  System eller systemer til vurdering og 

kontrol af konstansen af ydeevnen 

System 2+ 

 
 

6a.  Harmoniseret standard EN 14992 2007 
 

 Notificeret organ 0615 - Bureau Veritas Certification Denmark 

A/S 
 

7. Deklarerede ydeevner 
 

 

Væsentlig egenskab Deklareret ydeevne Krav Dateret standard 

Trykstyrke (beton) fck ≥ 16 N/mm² 4.2 EN13369:2013 

 
 

fck,face ≥25 N/mm²   

Brudtrækstyrke, og flydespænding 

(stål) 

fuk ≥  594  N/mm² 

fyk ≥  550  N/mm² 

 

4.1.3 EN13369:2013 

 
 

   

Mekanisk bæreevne NPD 4.3.3 EN 14992 2007 

Brandmodstandsevne NPD 4.3.4.1 EN 14992 2007 

Farlige stoffer NPD 4.3.9 EN 14992 2007 

Modstand mod korrosion NPD 4.3.7 EN 14992 2007 

Detailudformning NPD 4.3.1.8 EN 14992 2007 
 

 

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. 

Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på 

eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor. 

 

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: 

 

Gustav Skaanes 

Give den 01.03.2017 

________________________________________ 



 

Ydeevnedeklaration 
Nr: G-001-EN 14992 2007-25 

1.  Varetypens unikke identifikationskode SK = Skillevæg 

SKI = Isoleret skillevæg 

BA = Bagmur 

VV = Vaskevæg 

Db = Dambrug 

FAI = Isoleret facadeelement 

FA = Facadeelement 

Kka = Ko kanalsystem 
 

2.  Tilsigtet anvendelse Til brug som bærende- og ikke-bærende 

konstruktionselementer i byggeri. 
 

3.  Fabrikant Give Elementfabrik A/S 

Hjortsvangen 19 

7323 Give 

 
 

5.  System eller systemer til vurdering og 

kontrol af konstansen af ydeevnen 

System 2+ 

 
 

6a.  Harmoniseret standard EN 14992 2007 
 

 Notificeret organ 0615 - Bureau Veritas Certification Denmark 

A/S 
 

7. Deklarerede ydeevner 
 

 

Væsentlig egenskab Deklareret ydeevne Krav Dateret standard 

Trykstyrke (beton) fck ≥ 25 N/mm² 4.2 EN13369:2013 

 
 

   

Brudtrækstyrke, og flydespænding 

(stål) 

fuk ≥  594  N/mm² 

fyk ≥  550  N/mm² 

 

4.1.3 EN13369:2013 

 
 

   

Mekanisk bæreevne NPD 4.3.3 EN 14992 2007 

Brandmodstandsevne NPD 4.3.4.1 EN 14992 2007 

Farlige stoffer NPD 4.3.9 EN 14992 2007 

Modstand mod korrosion NPD 4.3.7 EN 14992 2007 

Detailudformning NPD 4.3.1.8 EN 14992 2007 
 

 

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. 

Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på 

eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor. 

 

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: 

 

Gustav Skaanes 

Give den 01.03.2017 

________________________________________ 



 

Ydeevnedeklaration 
Nr: G-001-EN 14992 2007-25(25) 

1.  Varetypens unikke identifikationskode SK = Skillevæg 

SKI = Isoleret skillevæg 

BA = Bagmur 

VV = Vaskevæg 

Db = Dambrug 

FAI = Isoleret facadeelement 

FA = Facadeelement 

Kka = Ko kanalsystem 
 

2.  Tilsigtet anvendelse Til brug som bærende- og ikke-bærende 

konstruktionselementer i byggeri. 
 

3.  Fabrikant Give Elementfabrik A/S 

Hjortsvangen 19 

7323 Give 

 
 

5.  System eller systemer til vurdering og 

kontrol af konstansen af ydeevnen 

System 2+ 

 
 

6a.  Harmoniseret standard EN 14992 2007 
 

 Notificeret organ 0615 - Bureau Veritas Certification Denmark 

A/S 
 

7. Deklarerede ydeevner 
 

 

Væsentlig egenskab Deklareret ydeevne Krav Dateret standard 

Trykstyrke (beton) fck ≥ 25 N/mm² 4.2 EN13369:2013 

 
 

fck,face ≥25 N/mm²   

Brudtrækstyrke, og flydespænding 

(stål) 

fuk ≥  594  N/mm² 

fyk ≥  550  N/mm² 

 

4.1.3 EN13369:2013 

 
 

   

Mekanisk bæreevne NPD 4.3.3 EN 14992 2007 

Brandmodstandsevne NPD 4.3.4.1 EN 14992 2007 

Farlige stoffer NPD 4.3.9 EN 14992 2007 

Modstand mod korrosion NPD 4.3.7 EN 14992 2007 

Detailudformning NPD 4.3.1.8 EN 14992 2007 
 

 

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. 

Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på 

eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor. 

 

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: 

 

Gustav Skaanes 

Give den 01.03.2017 

________________________________________ 



 

Ydeevnedeklaration 
Nr: G-001-EN 14992 2007-35 

1.  Varetypens unikke identifikationskode SK = Skillevæg 

SKI = Isoleret skillevæg 

BA = Bagmur 

VV = Vaskevæg 

Db = Dambrug 

FAI = Isoleret facadeelement 

FA = Facadeelement 

Kka = Ko kanalsystem 
 

2.  Tilsigtet anvendelse Til brug som bærende- og ikke-bærende 

konstruktionselementer i byggeri. 
 

3.  Fabrikant Give Elementfabrik A/S 

Hjortsvangen 19 

7323 Give 

 
 

5.  System eller systemer til vurdering og 

kontrol af konstansen af ydeevnen 

System 2+ 

 
 

6a.  Harmoniseret standard EN 14992 2007 
 

 Notificeret organ 0615 - Bureau Veritas Certification Denmark 

A/S 
 

7. Deklarerede ydeevner 
 

 

Væsentlig egenskab Deklareret ydeevne Krav Dateret standard 

Trykstyrke (beton) fck ≥ 35 N/mm² 4.2 EN13369:2013 

 
 

   

Brudtrækstyrke, og flydespænding 

(stål) 

fuk ≥  594  N/mm² 

fyk ≥  550  N/mm² 

 

4.1.3 EN13369:2013 

 
 

   

Mekanisk bæreevne NPD 4.3.3 EN 14992 2007 

Brandmodstandsevne NPD 4.3.4.1 EN 14992 2007 

Farlige stoffer NPD 4.3.9 EN 14992 2007 

Modstand mod korrosion NPD 4.3.7 EN 14992 2007 

Detailudformning NPD 4.3.1.8 EN 14992 2007 
 

 

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. 

Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på 

eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor. 

 

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: 

 

Gustav Skaanes 

Give den 01.03.2017 

________________________________________ 



 

Ydeevnedeklaration 
Nr: G-001-EN 14992 2007-35(25) 

1.  Varetypens unikke identifikationskode SK = Skillevæg 

SKI = Isoleret skillevæg 

BA = Bagmur 

VV = Vaskevæg 

Db = Dambrug 

FAI = Isoleret facadeelement 

FA = Facadeelement 

Kka = Ko kanalsystem 
 

2.  Tilsigtet anvendelse Til brug som bærende- og ikke-bærende 

konstruktionselementer i byggeri. 
 

3.  Fabrikant Give Elementfabrik A/S 

Hjortsvangen 19 

7323 Give 

 
 

5.  System eller systemer til vurdering og 

kontrol af konstansen af ydeevnen 

System 2+ 

 
 

6a.  Harmoniseret standard EN 14992 2007 
 

 Notificeret organ 0615 - Bureau Veritas Certification Denmark 

A/S 
 

7. Deklarerede ydeevner 
 

 

Væsentlig egenskab Deklareret ydeevne Krav Dateret standard 

Trykstyrke (beton) fck ≥ 35 N/mm² 4.2 EN13369:2013 

 
 

fck,face ≥25 N/mm²   

Brudtrækstyrke, og flydespænding 

(stål) 

fuk ≥  594  N/mm² 

fyk ≥  550  N/mm² 

 

4.1.3 EN13369:2013 

 
 

   

Mekanisk bæreevne NPD 4.3.3 EN 14992 2007 

Brandmodstandsevne NPD 4.3.4.1 EN 14992 2007 

Farlige stoffer NPD 4.3.9 EN 14992 2007 

Modstand mod korrosion NPD 4.3.7 EN 14992 2007 

Detailudformning NPD 4.3.1.8 EN 14992 2007 
 

 

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. 

Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på 

eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor. 

 

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: 

 

Gustav Skaanes 

Give den 01.03.2017 

________________________________________ 



 

Ydeevnedeklaration 
Nr: G-001-EN 14992 2007-45 

1.  Varetypens unikke identifikationskode SK = Skillevæg 

SKI = Isoleret skillevæg 

BA = Bagmur 

VV = Vaskevæg 

Db = Dambrug 

FAI = Isoleret facadeelement 

FA = Facadeelement 

Kka = Ko kanalsystem 
 

2.  Tilsigtet anvendelse Til brug som bærende- og ikke-bærende 

konstruktionselementer i byggeri. 
 

3.  Fabrikant Give Elementfabrik A/S 

Hjortsvangen 19 

7323 Give 

 
 

5.  System eller systemer til vurdering og 

kontrol af konstansen af ydeevnen 

System 2+ 

 
 

6a.  Harmoniseret standard EN 14992 2007 
 

 Notificeret organ 0615 - Bureau Veritas Certification Denmark 

A/S 
 

7. Deklarerede ydeevner 
 

 

Væsentlig egenskab Deklareret ydeevne Krav Dateret standard 

Trykstyrke (beton) fck ≥ 45 N/mm² 4.2 EN13369:2013 

 
 

   

Brudtrækstyrke, og flydespænding 

(stål) 

fuk ≥  594  N/mm² 

fyk ≥  550  N/mm² 

 

4.1.3 EN13369:2013 

 
 

   

Mekanisk bæreevne NPD 4.3.3 EN 14992 2007 

Brandmodstandsevne NPD 4.3.4.1 EN 14992 2007 

Farlige stoffer NPD 4.3.9 EN 14992 2007 

Modstand mod korrosion NPD 4.3.7 EN 14992 2007 

Detailudformning NPD 4.3.1.8 EN 14992 2007 
 

 

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. 

Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på 

eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor. 

 

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: 

 

Gustav Skaanes 

Give den 01.03.2017 

________________________________________ 



 

Ydeevnedeklaration 
Nr: G-001-EN 14992 2007-45(25) 

1.  Varetypens unikke identifikationskode SK = Skillevæg 

SKI = Isoleret skillevæg 

BA = Bagmur 

VV = Vaskevæg 

Db = Dambrug 

FAI = Isoleret facadeelement 

FA = Facadeelement 

Kka = Ko kanalsystem 
 

2.  Tilsigtet anvendelse Til brug som bærende- og ikke-bærende 

konstruktionselementer i byggeri. 
 

3.  Fabrikant Give Elementfabrik A/S 

Hjortsvangen 19 

7323 Give 

 
 

5.  System eller systemer til vurdering og 

kontrol af konstansen af ydeevnen 

System 2+ 

 
 

6a.  Harmoniseret standard EN 14992 2007 
 

 Notificeret organ 0615 - Bureau Veritas Certification Denmark 

A/S 
 

7. Deklarerede ydeevner 
 

 

Væsentlig egenskab Deklareret ydeevne Krav Dateret standard 

Trykstyrke (beton) fck ≥ 45 N/mm² 4.2 EN13369:2013 

 
 

fck,face ≥25 N/mm²   

Brudtrækstyrke, og flydespænding 

(stål) 

fuk ≥  594  N/mm² 

fyk ≥  550  N/mm² 

 

4.1.3 EN13369:2013 

 
 

   

Mekanisk bæreevne NPD 4.3.3 EN 14992 2007 

Brandmodstandsevne NPD 4.3.4.1 EN 14992 2007 

Farlige stoffer NPD 4.3.9 EN 14992 2007 

Modstand mod korrosion NPD 4.3.7 EN 14992 2007 

Detailudformning NPD 4.3.1.8 EN 14992 2007 
 

 

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. 

Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på 

eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor. 

 

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: 

 

Gustav Skaanes 

Give den 01.03.2017 

________________________________________ 



 

Ydeevnedeklaration 
Nr: G-001-EN 15258 2008-35 

1.  Varetypens unikke identifikationskode LE = Støttemurselement 
 

2.  Tilsigtet anvendelse Til brug som bærende- og ikke-bærende 

konstruktionselementer som indgår i 

støttemure. 
 

3.  Fabrikant Give Elementfabrik A/S 

Hjortsvangen 19 

7323 Give 

 
 

5.  System eller systemer til vurdering og 

kontrol af konstansen af ydeevnen 

System 2+ 

 
 

6a.  Harmoniseret standard EN 15258 2008 
 

 Notificeret organ 0615 - Bureau Veritas Certification Denmark 

A/S 
 

7. Deklarerede ydeevner 
 

 

Væsentlig egenskab Deklareret ydeevne Krav Dateret standard 

Trykstyrke (beton) fck ≥ 35 N/mm² 4.2 EN13369:2013 

 
 

   

Brudtrækstyrke, og flydespænding 

(stål) 

fuk ≥  594  N/mm² 

fyk ≥  550  N/mm² 

 

4.1.3 EN13369:2013 

 
 

   

Mekanisk bæreevne NPD 4.3.3 EN 15258 2008 

Brandmodstandsevne NPD 4.3.4.1 EN 15258 2008 

Farlige stoffer NPD 4.3.9 EN 15258 2008 

Modstand mod korrosion NPD 4.3.7 EN 15258 2008 

Detailudformning NPD 4.3.1.8 EN 15258 2008 
 

 

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. 

Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på 

eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor. 

 

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: 

 

Gustav Skaanes 

Give den 01.03.2017 

________________________________________ 



 

Ydeevnedeklaration 
Nr: G-001-EN 15258 2008-45 

1.  Varetypens unikke identifikationskode LE = Støttemurselement 
 

2.  Tilsigtet anvendelse Til brug som bærende- og ikke-bærende 

konstruktionselementer som indgår i 

støttemure. 
 

3.  Fabrikant Give Elementfabrik A/S 

Hjortsvangen 19 

7323 Give 

 
 

5.  System eller systemer til vurdering og 

kontrol af konstansen af ydeevnen 

System 2+ 

 
 

6a.  Harmoniseret standard EN 15258 2008 
 

 Notificeret organ 0615 - Bureau Veritas Certification Denmark 

A/S 
 

7. Deklarerede ydeevner 
 

 

Væsentlig egenskab Deklareret ydeevne Krav Dateret standard 

Trykstyrke (beton) fck ≥ 45 N/mm² 4.2 EN13369:2013 

 
 

   

Brudtrækstyrke, og flydespænding 

(stål) 

fuk ≥  594  N/mm² 

fyk ≥  550  N/mm² 

 

4.1.3 EN13369:2013 

 
 

   

Mekanisk bæreevne NPD 4.3.3 EN 15258 2008 

Brandmodstandsevne NPD 4.3.4.1 EN 15258 2008 

Farlige stoffer NPD 4.3.9 EN 15258 2008 

Modstand mod korrosion NPD 4.3.7 EN 15258 2008 

Detailudformning NPD 4.3.1.8 EN 15258 2008 
 

 

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. 

Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på 

eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor. 

 

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: 

 

Gustav Skaanes 

Give den 01.03.2017 

________________________________________ 



 

Ydeevnedeklaration 
Nr: NS-001-EN 13225 2013-35 

1.  Varetypens unikke identifikationskode Bj, Bb = Bjælker 

Sø = Søjler 

Ra = Ramme 

DAEK = Dæk 

FDÆK = Forspændt dæk 
 

2.  Tilsigtet anvendelse Til brug som bærende- og ikke-bærende 

konstruktionselementer i byggeri. 
 

3.  Fabrikant Give Elementfabrik A/S 

Mågevej 1 

8766 Nørre Snede 

 
 

5.  System eller systemer til vurdering og 

kontrol af konstansen af ydeevnen 

System 2+ 

 
 

6a.  Harmoniseret standard EN 13225 2013 
 

 Notificeret organ 0615 - Bureau Veritas Certification Denmark 

A/S 
 

7. Deklarerede ydeevner 
 

 

Væsentlig egenskab Deklareret ydeevne Krav Dateret standard 

Trykstyrke (beton) fck ≥ 35 N/mm² 4.2 EN13369:2013 

 
 

   

Brudtrækstyrke, og flydespænding 

(stål) 

fuk ≥  594  N/mm² 

fyk ≥  550  N/mm² 

 

4.1.3 EN13369:2013 

 
 

   

Mekanisk bæreevne NPD 4.3.3 EN 13225 2013 

Brandmodstandsevne NPD 4.3.4.1 EN 13225 2013 

Farlige stoffer NPD 4.3.9 EN 13225 2013 

Modstand mod korrosion NPD 4.3.7 EN 13225 2013 

Detailudformning NPD 4.3.1.8 EN 13225 2013 
 

 

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. 

Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på 

eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor. 

 

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: 

 

Gustav Skaanes 

Give den 01.03.2017 

________________________________________ 



 

Ydeevnedeklaration 
Nr: NS-001-EN 13225 2013-45 

1.  Varetypens unikke identifikationskode Bj, Bb = Bjælker 

Sø = Søjler 

Ra = Ramme 

DAEK = Dæk 

FDÆK = Forspændt dæk 
 

2.  Tilsigtet anvendelse Til brug som bærende- og ikke-bærende 

konstruktionselementer i byggeri. 
 

3.  Fabrikant Give Elementfabrik A/S 

Mågevej 1 

8766 Nørre Snede 

 
 

5.  System eller systemer til vurdering og 

kontrol af konstansen af ydeevnen 

System 2+ 

 
 

6a.  Harmoniseret standard EN 13225 2013 
 

 Notificeret organ 0615 - Bureau Veritas Certification Denmark 

A/S 
 

7. Deklarerede ydeevner 
 

 

Væsentlig egenskab Deklareret ydeevne Krav Dateret standard 

Trykstyrke (beton) fck ≥ 45 N/mm² 4.2 EN13369:2013 

 
 

   

Brudtrækstyrke, og flydespænding 

(stål) 

fuk ≥  594  N/mm² 

fyk ≥  550  N/mm² 

 

4.1.3 EN13369:2013 

 
 

   

Mekanisk bæreevne NPD 4.3.3 EN 13225 2013 

Brandmodstandsevne NPD 4.3.4.1 EN 13225 2013 

Farlige stoffer NPD 4.3.9 EN 13225 2013 

Modstand mod korrosion NPD 4.3.7 EN 13225 2013 

Detailudformning NPD 4.3.1.8 EN 13225 2013 
 

 

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. 

Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på 

eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor. 

 

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: 

 

Gustav Skaanes 

Give den 01.03.2017 

________________________________________ 



 

Ydeevnedeklaration 
Nr: NS-001-EN 14992 2007-35 

1.  Varetypens unikke identifikationskode SK = Skillevæg 

SKI = Isoleret skillevæg 

BA = Bagmur 

VV = Vaskevæg 

Db = Dambrug 

FAI = Isoleret facadeelement 

FA = Facadeelement 

Kka = Ko kanalsystem 
 

2.  Tilsigtet anvendelse Til brug som bærende- og ikke-bærende 

konstruktionselementer i byggeri. 
 

3.  Fabrikant Give Elementfabrik A/S 

Mågevej 1 

8766 Nørre Snede 

 
 

5.  System eller systemer til vurdering og 

kontrol af konstansen af ydeevnen 

System 2+ 

 
 

6a.  Harmoniseret standard EN 14992 2007 
 

 Notificeret organ 0615 - Bureau Veritas Certification Denmark 

A/S 
 

7. Deklarerede ydeevner 
 

 

Væsentlig egenskab Deklareret ydeevne Krav Dateret standard 

Trykstyrke (beton) fck ≥ 35 N/mm² 4.2 EN13369:2013 

 
 

   

Brudtrækstyrke, og flydespænding 

(stål) 

fuk ≥  594  N/mm² 

fyk ≥  550  N/mm² 

 

4.1.3 EN13369:2013 

 
 

   

Mekanisk bæreevne NPD 4.3.3 EN 14992 2007 

Brandmodstandsevne NPD 4.3.4.1 EN 14992 2007 

Farlige stoffer NPD 4.3.9 EN 14992 2007 

Modstand mod korrosion NPD 4.3.7 EN 14992 2007 

Detailudformning NPD 4.3.1.8 EN 14992 2007 
 

 

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. 

Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på 

eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor. 

 

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: 

 

Gustav Skaanes 

Give den 01.03.2017 

________________________________________ 



 

Ydeevnedeklaration 
Nr: NS-001-EN 14992 2007-45 

1.  Varetypens unikke identifikationskode SK = Skillevæg 

SKI = Isoleret skillevæg 

BA = Bagmur 

VV = Vaskevæg 

Db = Dambrug 

FAI = Isoleret facadeelement 

FA = Facadeelement 

Kka = Ko kanalsystem 
 

2.  Tilsigtet anvendelse Til brug som bærende- og ikke-bærende 

konstruktionselementer i byggeri. 
 

3.  Fabrikant Give Elementfabrik A/S 

Mågevej 1 

8766 Nørre Snede 

 
 

5.  System eller systemer til vurdering og 

kontrol af konstansen af ydeevnen 

System 2+ 

 
 

6a.  Harmoniseret standard EN 14992 2007 
 

 Notificeret organ 0615 - Bureau Veritas Certification Denmark 

A/S 
 

7. Deklarerede ydeevner 
 

 

Væsentlig egenskab Deklareret ydeevne Krav Dateret standard 

Trykstyrke (beton) fck ≥ 45 N/mm² 4.2 EN13369:2013 

 
 

   

Brudtrækstyrke, og flydespænding 

(stål) 

fuk ≥  594  N/mm² 

fyk ≥  550  N/mm² 

 

4.1.3 EN13369:2013 

 
 

   

Mekanisk bæreevne NPD 4.3.3 EN 14992 2007 

Brandmodstandsevne NPD 4.3.4.1 EN 14992 2007 

Farlige stoffer NPD 4.3.9 EN 14992 2007 

Modstand mod korrosion NPD 4.3.7 EN 14992 2007 

Detailudformning NPD 4.3.1.8 EN 14992 2007 
 

 

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. 

Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på 

eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor. 

 

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: 

 

Gustav Skaanes 

Give den 01.03.2017 

________________________________________ 



 

Ydeevnedeklaration 
Nr: NS-001-EN 15258 2008-45 

1.  Varetypens unikke identifikationskode LE = Støttemurselement 
 

2.  Tilsigtet anvendelse Til brug som bærende- og ikke-bærende 

konstruktionselementer som indgår i 

støttemure. 
 

3.  Fabrikant Give Elementfabrik A/S 

Mågevej 1 

8766 Nørre Snede 

 
 

5.  System eller systemer til vurdering og 

kontrol af konstansen af ydeevnen 

System 2+ 

 
 

6a.  Harmoniseret standard EN 15258 2008 
 

 Notificeret organ 0615 - Bureau Veritas Certification Denmark 

A/S 
 

7. Deklarerede ydeevner 
 

 

Væsentlig egenskab Deklareret ydeevne Krav Dateret standard 

Trykstyrke (beton) fck ≥ 45 N/mm² 4.2 EN13369:2013 

 
 

   

Brudtrækstyrke, og flydespænding 

(stål) 

fuk ≥  594  N/mm² 

fyk ≥  550  N/mm² 

 

4.1.3 EN13369:2013 

 
 

   

Mekanisk bæreevne NPD 4.3.3 EN 15258 2008 

Brandmodstandsevne NPD 4.3.4.1 EN 15258 2008 

Farlige stoffer NPD 4.3.9 EN 15258 2008 

Modstand mod korrosion NPD 4.3.7 EN 15258 2008 

Detailudformning NPD 4.3.1.8 EN 15258 2008 
 

 

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. 

Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på 

eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor. 

 

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: 

 

Gustav Skaanes 

Give den 01.03.2017 

________________________________________ 



 

Ydeevnedeklaration 
Nr: NS-001-EN 12737 2007-45 

1.  Varetypens unikke identifikationskode SKRA = Gangplader 

LPL = Lejeplader 
 

2.  Tilsigtet anvendelse Til brug som bærende- og ikke-bærende 

konstruktionselementer i Landbrugsbyggeri. 
 

3.  Fabrikant Give Elementfabrik A/S 

Mågevej 1 

8766 Nørre Snede 

 
 

5.  System eller systemer til vurdering og 

kontrol af konstansen af ydeevnen 

System 2+ 

 
 

6a.  Harmoniseret standard EN 12737 2007 
 

 Notificeret organ 0615 - Bureau Veritas Certification Denmark 

A/S 
 

7. Deklarerede ydeevner 
 

 

Væsentlig egenskab Deklareret ydeevne Krav Dateret standard 

Trykstyrke (beton) fck ≥ 45 N/mm² 4.2 EN13369:2013 

 
 

   

Brudtrækstyrke, og flydespænding 

(stål) 

fuk ≥  594  N/mm² 

fyk ≥  550  N/mm² 

 

4.1.3 EN13369:2013 

 
 

   

Mekanisk bæreevne NPD 4.3.3 EN 12737 2007 

Brandmodstandsevne NPD 4.3.4.1 EN 12737 2007 

Farlige stoffer NPD 4.3.9 EN 12737 2007 

Modstand mod korrosion NPD 4.3.7 EN 12737 2007 

Detailudformning NPD 4.3.1.8 EN 12737 2007 
 

 

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. 

Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på 

eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor. 

 

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: 

 

Gustav Skaanes 

Give den 01.03.2017 

________________________________________ 



Øvrigt materiale Miljøvaredeklaration beton– og letbeton elementer (BEF) 

Tilspænding af bolte (BEF) 

Forebyggelse af revner (BIH) 

61 

80 

81 

Bilag 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette er en miljøvaredeklaration (MVD) i overensstemmelse med standarderne ISO 14025 og DS/EN 15804 
for produktkategorien Byggevarer. 

Miljøvaredeklarationen er baseret på resultaterne fra en partiel livscyklusanalyse (LCA) og retningslinjerne i 
DS/EN 15804. Miljøvaredeklarationen er målrettet erhvervskunder og resultaterne præsenteret jf. 
kommunikationsformatet beskrevet i DS/EN 15942 (”business-to-business”).  

 

Miljøvaredeklarationen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg, ved brug af GaBi Software 
version 5. 

 

7. december 2012                                                                                                                                                                                                                                                               

Miljøvaredeklaration 

  

Betonelement-Foreningen 
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1. Generel information 

Indehaver af 
deklarationen 
 

Betonelement-Foreningen 
Nørre Voldgade 106 
1015 København K 

Kontaktperson: Poul Erik Hjorth (peh@danskbyggeri.dk) 

Produkt Betonelementer produceret af Betonelement-Foreningens medlemmer  

Deklareret enhed 
 

Produktion af 1 m2 armeret betonelement; inklusiv udvinding af råmaterialer, 

produktion af betonelement og 75 km transport til kunde. Følgende seks typer 

betonelementer er omfattet af miljøvaredeklarationen: 

 Type 1: C30/37, densitet = 2.4 t/m3, 10 cm vægtykkelse, 3 kg armering   

 Type 2: C30/37, densitet = 2.4 t/m3, 15 cm vægtykkelse, 3 kg armering 

 Type 3: C30/37, densitet = 2.4 t/m3, 15 cm vægtykkelse, 10 kg armering 

 Type 4: letbeton*, densitet = 1.5 t/m3, 15 cm vægtykkelse, 3 kg armering 

 Type 5: C30/37, densitet = 2.4 t/m3, 18 cm vægtykkelse, 3 kg armering 

 Type 6: C30/37, densitet = 2.4 t/m3, 18 cm vægtykkelse, 30 kg armering 

*Letklinkerbeton, styrke uoplyst i GaBi Software 

Udstedelsesdato   

Gyldighed 

7. december 2012 

Indtil 7. december 2017 

Standard og 

sammenlignelighed    

MVD baseret på ISO 14025 efter produktkategorien DS/EN 15804, hvor der er regnet 

på typen ”vugge-til-port” (modul A1-A3) med tilvalget ”transport til kunder” (modul 

A4).  

 

Denne MVD er ikke sammenlignelig med MVD’er for lignende byggevarer, hvis ikke 

disse er udført i overensstemmelse med samme standard. 

MVD-udvikler Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg, Beton 

Gregersensvej 1, 2630 Taastrup, Danmark 

www.teknologisk.dk 

Verificering Denne MVD er ikke 3.parts-verificeret. 

http://www.teknologisk.dk/
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2. Produktbeskrivelse 

Anvendelse og klassificering Betonelementer anvendes i alle former for betonelementbyggeri som 

bærende eller ikke-bærende vægge, typisk til passiv miljøklasse.  

Karakteristisk betonstyrke er normalt 20, 25 eller 30 MPa. 

Vægelementers bæreevne eftervises i henhold til DS/EN 1992-1-1 (også 

kaldet EC 2). 

Vægelementers brandmodstandsevne, benævnt REI 60, REI 120 eller REI 

180, eftervises i henhold til DS/EN 1992-1-2 (også kaldet EC2-2). 

Produktets levetid (Reference 
Service Life: RSL) 

RSL er ikke specificeret og ej relevant, da denne MVD kun omfatter 

”Vugge til port – med tilvalget transport”.  

Komponenter og materialer  

 

Sundhedsrisici 

Betonelementerne består primært af beton og armering, der udgør 

råmaterialerne til produktionen af betonelementer. I MVD’en er anvendt 

generiske data fra GaBi Software, version 5. 

Produktet indeholder ingen stoffer inkluderede i EU’s ”Candidate List of 

Substances of Very High Concern”. 

Uddybende materiale 
 

Se hjemmesiden bef.dk for beskrivelse af Betonelement-Foreningens 

produkter indenfor kategorien ”Vægelementer”. 

Indeklimarapport/Indeklimamærkning: 

bef.dk/teknik+og+design/betonelementer+og+indeklima 

 Vegetabilsk formolie: 

bef.dk/teknik+og+design/betonelementer+og+indeklima 

Moisture Buffer Capacity: 

bef.dk/teknik+og+design/betonelementer+og+indeklima 

  

http://www.bef.dk/teknik+og+design/betonelementer+og+indeklima
http://www.bef.dk/teknik+og+design/betonelementer+og+indeklima
http://www.bef.dk/teknik+og+design/betonelementer+og+indeklima
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3. Oversigt over produktionsprocesser 

Figur 1 viser et overblik over processer og transport, der er omfattet af miljøvaredeklarationen. 

Betonelementproducenterne modtager råmaterialerne, der er nødvendige til produktionen af 

betonelementer. I denne miljøvaredeklaration er de anvendte data hentet fra GaBi Software; se 

projektrapport for dokumentation af data.   

 

Figur 2 viser, hvilke moduler der hører til en byggevares livscyklus-faser i overensstemmelse med DS/EN 

15804, det er kun produktfasen – modul A1 til A3 – der er obligatorisk. Felterne markeret med gråt udgør 

de moduler, der er omfattet af denne miljøvaredeklaration.  

 

Figur 2 Den modulære ramme for miljøvaredeklarationer i overensstemmelse med standarden DS/EN 15804 

  

 

Figur 1 Processerne inkluderet i fremstillingen af armerede betonelementer. Betonelementproducenten modtager 
råmaterialerne (herunder delmaterialer til beton, armeringsstål, formmateriale osv.) til produktionen af betonelementer, 
hvorefter disse fremstilles, lagres og derefter transporteres til kunden.  
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Tabel 1 viser mængden af beton og armering, der svarer til 1 m2 af de seks forskellige typer betonelementer 

omfattet af miljøvaredeklarationen.  

Tabel 1 Oversigt over mængden af beton, armering og betonelement for betonelementerne omfattet af miljøvaredeklarationen. 
Mængderne er angivet per deklareret enhed, dvs. 1 m

2
 betonelement 

Mængde beton, armering og betonelement per m2 betonelement 

 Type 1* Type 2*  Type 3* Type 4* Type 5* Type 6* 

Beton (kg) 240  360 360 225 432 432 

Armering (kg) 3 3 10 3 3 30 

Betonelement (kg) 243 363 370 228 435 462 

*Type 1: Betonstyrke C30/37, densitet 2.4 t/m
3
, 10 cm tykkelse 

  Type 2: C30/37, 2.4 t/m
3
, 15 cm tykkelse 

  Type 3: C30/37, 2.4 t/m
3
, 15 cm tykkelse 

  Type 4: letbeton, 1.5 t/m
3
, 15 cm tykkelse 

  Type 5: C30/37, 2.4 t/m
3
, 18 cm tykkelse 

  Type 6: C30/37, 2.4 t/m
3
, 18 cm tykkelse 
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4 Miljøprofil  

4.1 Miljøeffekter 

Tabel 2 viser miljøeffekterne fra produktfasen A1 til A3 (jf. Figur 2) samt den del af monteringsfasen (A4), 

der indeholder transport af produktet til kunden/byggepladsen. Værdierne i tabel 2 er derfor lig summen af 

aktiviteterne i forbindelse med råmaterialeudvinding, transport af råmaterialer, produktionen på 

betonelementfabrikken og transporten til kunden, der er valgt til 75 km.  

Som det ses i Tabel 2 er syv forskellige typer miljøeffekter vist, i overensstemmelse med gældende 

standard. Enhederne for de syv typer miljøeffekter er ikke ens, hvorfor der kun kan sammenlignes indenfor 

hver enkel type miljøeffekt og ikke på tværs af disse. I afsnit 5 er givet en forklaring af betegnelserne for de 

syv typer miljøeffekter. 

 
Tabel 2 Miljøeffekterne fra betonelementerne omfattet af miljøvaredeklarationen. Værdierne viser summen af bidragene fra 
produktionen (fremstilling af cement, beton og armering) og transport til kunde. Syv forskellige kategorier for miljøeffekter er 
inkluderet. Værdierne er angivet per deklareret enhed, dvs. 1 m

2
 betonelement 

Miljøeffekter per m2 betonelement  

 

Type 1* Type 2 Type 3 Type 4 
 

Type 5 Type 6 

Global opvarming; GWP [kg CO2- 
ækv.] 

29 44 48 61 52 69 

Nedbrydning af ozonlaget; ODP [kg CFC-11- 
ækv.] 2.2∙10

-8
 3.0∙10

-8
 4.5∙10

-8
 4.6∙10

-8
 3.5∙10

-8
 9.2∙10

-8
 

Forsuring af land- og vandmiljøer; 
AP 

[kg SO2- 
ækv.] 

0.04 0.10 0.10 0.15 0.10 0.12 

Eutrofiering; EP [kg PO4- 
ækv.] 

0.007 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 

Dannelse af fotokemiske oxidanter 
I troposfæren; POCP 

[kg Ethen- 
ækv.] 0.003 0.004 0.005 0.014 0.005 0.009 

Udtømning af abiotiske ikke-
fossile ressourcer 

[kg Sb- 
ækv.] 

4.5∙10
-5

 6.8∙10
-5

 6.8∙10
-5

 9.9∙10
-6

 8.1∙10
-5

 8.3∙10
-5

 

Udtømning af abiotiske fossile 
ressourcer 

[MJ, net 
calorific]  

132 186 239 382 219 423 

*Type 1: C30/37, 2.4 t/ m
3
, 10 cm tykkelse, 3 kg armering, 240 kg beton  

  Type 2: C30/37, 2.4 t/ m
3
, 15 cm tykkelse, 3 kg armering, 360 kg beton 

  Type 3: C30/37, 2.4 t/ m
3
, 15 cm tykkelse, 10 kg armering, 360 kg beton 

  Type 4: letbeton, 1.5 t/m
3
, 15 cm tykkelse, 3 kg armering, 225 kg beton 

  Type 5: C30/37, 2.4 t/ m
3
, 18 cm tykkelse, 3 kg armering, 432 kg beton 

  Type 6: C30/37, 2.4 t/m
3
, 18 cm tykkelse, 30 kg armering, 432 kg beton 
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4.1.1 Carbon footprint 

Dette punkt er medtaget efter ønske fra Betonelement-Foreningen, og er således ikke krævet i 

standarderne ISO 14025 og DS/EN 15804, som denne miljøvaredeklaration bygger på. 

Figur 3 viser de seks typer betonelementers ”carbon footprint”, dvs. bidrag til global opvarmning. Figur 3 

viser de separate bidrag fra fremstillingen af cement og beton (inkl. udvinding af råmaterialer, eksklusiv 

cement, der er vist for sig) samt den eksternt producerede armering og transporten af betonelement fra 

fabrik til kunde.  

Figur 3 viser overordnet set, at fremstillingen af beton, og herunder især cementproduktionen, står for det 

største bidrag til betonelementernes totale carbon footprints. For traditionel beton (alle undtagen type 4) 

er det tydeligt, at cementfremstillingen dominerer, primært pga. det høje energiforbrug under 

kalkafbrænding. Type 4, altså letbetonen, er en undtagelse pga. energiforbruget undet produktionen af 

tilslag med letklinker (ekspanderet ler).   

Sammenlignes de seks typer betonelementer ses, at type 1 har lavest carbon footprint, hvilket skyldes den 

relativt lille vægtykkelse på 10 cm og armeringsmængde på 3 kg. Type 4 og type 6 har højeste carbon 

footprints; for type 6 er årsagen en relativt stor armeringsmængde på 30 kg og for type 4 er årsagen at, 

fremstillingsprocessen af letklinker er energikrævende.  

Transportdistancen fra fabrikant til kunde/byggeplads er sat til 75 km i alle tilfælde. Som figur 3 viser, er 

transportens bidrag relativt lille ift. de andre processer. Transportens bidrag er størst for type 2, 3, 5 og 6 p, 

da disse vejer mere per deklareret enhed (1 m2 betonelement) end type 1 og 4 (se tabel 1 for massen af de 

syv betonelementer per deklarareret enhed).  

 

Figur 3 Bidrag til carbon footprint fra fremstillingen af armering, cement og beton samt transport af betonelementer til kunde. 
Bidrag er vist for de seks betonelementer omfattet af miljøvaredeklarationen. Carbon footprint udtrykker frigivelsen af 
drivhusgasser, udtrykt i CO2-ækvivalenter. Værdierne er angivet per deklareret enhed, dvs. 1 m

2
 betonelement  
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4.2 Ressourceforbrug  

Tabel 3 viser forbruget af energi og sekundære materialer under produktionen af betonelementerne, der er 

omfattet af miljøvaredeklarationen. Betegnelsen ”sekundær” henviser til materialer og brændsler, der er 

genvundet fra tidligere brug eller fra affald, dvs. genanvendte materialer. Sekundære materialer 

substituerer derfor primære materialer, der udvindes fra naturlige forekomster. Tabel 3 viser, at 

ressourceforbruget afhænger af tykkelsen, armeringsmængden og betontypen (traditionel beton versus 

letklinkerbeton). Felterne med ”0” betyder, at sekundære energikilder ikke er benyttet under produktionen 

af betonelementer. 

Tabel 3 Ressourceforbrug under produktionen af betonelementerne (inkl. fremstilling af cement- og armering) der er omfattet af 
miljøvaredeklarationen. Summen fra produktion og transport til kunder er vist  per deklareret enhed, dvs. 1 m

2
 betonelement 

Forbrug per m2 betonelement  

 

Type 1* Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 

Fornybar energi, primær  [MJ] 12 16 24 40 19 47 

Ikke-fornybar energi, primær  [MJ] 150 211 275 419 247 497 

Fornybar energi, sekundær  [MJ, net calorific] 0 0 0 0 0 0 

Ikke-fornybar energi, sekundær  [MJ, net calorific] 0 0 0 0 0 0 

Input af sekundært materiale** [kg] 3 3 11 3 3 31 

Ferskvand [m³] 11 15 22 28 17 46 

*Type 1: C30/37, 2.4 t/m
3
, 10 cm tykkelse, 3 kg armering, 240 kg beton  

  Type 2: C30/37, 2.4 t/m
3
, 15 cm tykkelse, 3 kg armering, 360 kg beton 

  Type 3: C30/37, 2.4 t/m
3
, 15 cm tykkelse, 10 kg armering, 360 kg beton 

  Type 4: letbeton, 1.5 t/m
3
, 15 cm tykkelse, 3 kg armering, 225 kg beton 

  Type 5: C30/37, 2.4 t/m
3
, 18 cm tykkelse, 3 kg armering, 432 kg beton 

  Type 6: C30/37, 2.4 t/m
3
, 18 cm tykkelse, 30 kg armering, 432 kg beton 

**I GaBi-databasen antages er det antaget at udelukkende stålskrot” anvendes til at fremstille armering 

 

4.3 Dannelse af affald  

Tabel 4 viser affaldet der dannes fra produktionen af betonelementer lige fra udvindingen af 

råmaterialerne til produktion af den el- og varme, der bruges hos producenten. Det radioaktive affald 

stammer fra forsyningen af elektricitet der er baseret på et europæisk gennemsnit, hvilket inkluderer 

atomkraft. Felterne med ”0” indikerer, at disse affaldsfraktioner ikke er dannet under 

betonelementproduktionen.  
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Tabel 4 Generering af affald fra produktion af betonelementerne (inkl. fremstilling af cement- og armering) der er omfattet af 
miljøvaredeklarationen. Summen fra produktion og transport til kunder er vist per deklareret enhed, dvs. 1 m

2
 betonelement 

Affald per m2 betonelement 

 

Type 1* Type 2 Type 3 Type 4 
 

Type 5 Type 6 

Farligt affald [kg] 0 0 0 0 0 0 

Ikke-farligt affald - Fra 
udgravning af ressourcer 

[kg] 101 148 164 156 176 239 

Ikke-farligt affald - Andet [kg] 8 12 12 7 14 15 

Radioaktivt affald [kg] 0.007 0.01 0.015 0.015 0.011 0.030 

Materialer til genbrug [kg] 0 0 0 0 0 0 

Materiale til genanvendelse [kg] 0 0 0 0 0 0 

Materialer til energiudnyttelse [kg] 0 0 0 0 0 0 

*Type 1: C30/37, 2.4 t/m3, 10 cm tykkelse, 3 kg armering, 240 kg beton  
  Type 2: C30/37, 2.4 t/m3, 15 cm tykkelse, 3 kg armering, 360 kg beton 
  Type 3: C30/37, 2.4 t/m3, 15 cm tykkelse, 10 kg armering, 360 kg beton 
  Type 4: letbeton, 1.5 t/m3, 15 cm tykkelse, 3 kg armering, 225 kg beton 
  Type 5: C30/37, 2.4 t/m3, 18 cm tykkelse, 3 kg armering, 432 kg beton 
  Type 6: C30/37, 2.4 t/m3, 18 cm tykkelse, 30 kg armering, 432 kg beton 

 

4.4 Yderligere miljørelevant information 

4.4.1 Optag af CO2 i betonens levetid  

Flere undersøgelser dokumenterer, at cementpartiklerne i hærdnet beton optager CO2 fra atmosfæren. 

Denne proces betegnes ”karbonatisering” og betyder at den samlede udledning af CO2 reduceres, når hele 

betonens livscyklus betragtes. CO2-optagelsen sker dels i betonens levetid, og dels når betonen 

efterfølgende nedknuses.  Rapporten ”Beton – til gavn for miljø og samfund” udgivet i 2006 af 

Betonindustriens Fællesråd, Aalborg Portland A/S og Teknologisk Institut påviser, at cirka 60 % af den CO2, 

der frigives i forbindelse med cementproduktionen (brænding af kalk) bliver optaget i betonen senere.       
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5. Ordforklaringer  

 

Miljøeffektkategorier Forklaring 
Global opvarmning; GWP  Stigning i global middeltemperatur. Skyldes øget 

koncentration af CO2 og andre drivhusgasser i 
atmosfæren. Drivhusgasser er i stand til at 
absorbere og reflektere varme.  

Nedbrydning af ozonlaget; ODP Nedbrydning af beskyttende ozonlag i den øverste 
del af atmosfæren. Skyldes udledning af stoffer, 
såsom freon, der har en lang levetid i atmosfæren 
og er i stand til at nedbryde ozon. 

Forsuring af land- og vandmiljøer; AP Fald i pH-værdien i naturlige land- og vandsystemer. 
Skyldes udledning af syrer/syredannende stoffer. 

Eutrofiering; EP Forstyrrelse af næringsbalancen i jord og vand pga. 
øget tilførsel af næringsstoffer. I vandsystemer 
forårsages øget algevækst som kan medføre 
iltmangel. 

Dannelse af fotokemiske oxidanter; POCP Ozondannelse i den nedre del af atmosfæren. 
Skyldes udledning af kulbrinter og flygtige organiske 
forbindelser. Indånding af ozon er skadelig for 
mennesker og bevoksning. 

Udtømning af abiotiske ikke-fossile ressourcer Forbrug af ikke-fornybare ressourcer såsom 
metaller og mineraler (sten, grus etc.). 
Ressourceforbruget angives relativt ift. mængden af 
Sb-reserver. Sb er et grundstof betegnet  Stibium. 

Udtømning af abiotiske fossile ressourcer Forbrug af fossile ressourcer, som stammer fra 
underjordisk organisk materiale der er omdannet til 
olie, gas og kul igennem millioner af år.  

Andet  

Genbrug Anvendelse af et brugt produkt/materiale i dets 
oprindelige form. F.eks. genbrug af flasker. 

Genanvendelse Anvendelse af et brugt produkt/materiale i ny form, 
f.eks. efter omsmeltning. 

Energiudnyttelse Udnyttelse af et brugt produkts/materiales 
energiindhold, f.eks. ved affaldsforbrænding. 

Farligt affald [kg] Farligt affald dækker en række fraktioner, som 
udgør brand-, sundheds- eller miljøfarer m.m.  

Ikke-farligt affald [kg] Udgør  dagrenovation og dagrenovationslignende 
erhvervsaffald. 

Radioaktivt affald [kg] Affald indeholdende radioaktive atomkerner 
udsendende ioniserende stråling. Bl.a. affald fra 
atomkraftværker. 

 



 

Supplement til 

Miljøvaredeklaration for 

  

Betonelement-Foreningen 

 

 

Dette er et supplerende dokument til miljøvaredeklaration fra 2012 udført for Betonelementforeningen 
af Teknologisk Institut. 
 
Dokumentet indeholder: 
 

1. Omregningsfaktorer fra deklareret enhed på m2 til m3 og ton. 
2. Ekstra datasæt, letbetonelement 1950 kg/m3. 
3. Ekstra datasæt, huldæk 265 mm 
4. Tabeller med resultater pr. m2 betonelement for de nu 8 datasæt. 

 

 

 

27. januar 2014. 
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Supplement til ”Miljøvaredeklaration – Betonelementforeningen” 
 

Baggrund 

Teknologisk Institut har for Betonelementforeningen udført en Miljøvaredeklaration i 

overensstemmelse med EN15804. En miljøvaredeklaration giver kvantificerede miljødata ved 

anvendelse af forud fastlagte parametre og, hvor det er relevant, supplerende miljøinformation. 

Miljøvaredeklarationen for Betonelementforening dækker i alt 6 typer betonelementer. Den valgte 

deklarerede enhed er i alle tilfælde 1 m2 betonelement.  

Denne vejledning forklarer, hvordan der regnes om til to andre gængse deklarerede enheder, ton 

og m3 for de oprindelige 6 typer. Desuden tilføjes resultater for en 7. og 8. betontype, hhv. en 

letbeton på 1950 kg/m3 og et huldæk, 265 mm.  Dvs. i alt 8 typer: 

Type 1: C30/37, 2.4 t/ m3, 10 cm tykkelse, 3 kg armering, 240 kg beton  

Type 2: C30/37, 2.4 t/ m3, 15 cm tykkelse, 3 kg armering, 360 kg beton 

Type 3: C30/37, 2.4 t/ m3, 15 cm tykkelse, 10 kg armering, 360 kg beton 

Type 4: letbeton, 1.5 t/m3, 15 cm tykkelse, 3 kg armering, 225 kg beton 

Type 5: C30/37, 2.4 t/ m3, 18 cm tykkelse, 3 kg armering, 432 kg beton 

Type 6: C30/37, 2.4 t/m3, 18 cm tykkelse, 30 kg armering, 432 kg beton 

Type 7: C30/37, 1.95 t/m3, 15 cm tykkelse, 3 kg armering, 292 kg 

beton (tilføjet med dette dokument) 

Type 8: Huldæk, bredde på 1200 mm, højde på 265 mm. Inkl. 10 stk. 

½” forspændingsliner.  Beton C55/69 

 

Tallene i miljøvaredeklarationen er baseret på generiske data fra databaser som beskrevet i den 

tidligere udførte miljøvaredeklaration. 
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Omregningsfaktorer: 
Fra miljøvaredeklarationen hentes tabel 1 og faktorerne, som resultaterne fra 

miljøvaredeklarationen skal ganges med, fås let for de 6 oprindelige betontyper: 

 Pr. ton: 1000 kg divideres med betonelementets vægt pr. m
2
. Ex for type 1, 1000/243 = 4,12. 

 Pr. m
3
: 1 m

3
 divideres med 1 m2 * tykkelsen. Fx for type 2, 1/(1*0,15) = 6,67. 

Tabel 1 Oversigt over mængden af beton, armering og betonelement for betonelementerne omfattet af 
miljøvaredeklarationen. Mængderne er angivet per deklareret enhed, dvs. 1 m

2
 betonelement. Nederst i tabellen ses 

omregningsfaktorer til ton og m
3
. 

Mængde beton, armering og betonelement pr. m2 betonelement 

 Type 1* Type 2*  Type 3* Type 4* Type 5* Type 6* 

Beton (kg) 240  360 360 225 432 432 

Armering (kg) 3 3 10 3 3 30 

Betonelement (kg) 243 363 370 228 435 462 

Omregningsfaktor til ton 4,12 2,75 2,70 4,39 2,30 2,16 

Omregningsfaktor til m
3
 10 6,67 6,67 6,67 5,56 5,56 

 

Som eksempel er faktorerne ganget på tabel 2 i miljøvaredeklarationen, se nedenfor 

Tabel 2 Miljøeffekterne fra betonelementerne omfattet af miljøvaredeklarationen. Værdierne viser summen af 
bidragene fra produktionen (fremstilling af cement, beton og armering) og transport til kunde. Syv forskellige 
kategorier for miljøeffekter er inkluderet. Værdierne er angivet pr. deklareret enhed, dvs. pr. m

2
, pr. ton og pr. m

3
. 

Miljøeffekter pr. m2 betonelement  

  Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 

Global opvarming; GWP [kg CO2- ækv.]  / 
m

2
 

29 44 48 61 52 69 

  / ton 119 121 130 268 120 149 

  / m
3
 290 293 320 407 289 383 

Nedbrydning af 
ozonlaget; ODP 

[kg CFC-11- ækv.] / 
m

2
 

2,20∙10
-8

 3,00∙10
-8

 4,50∙10
-8

 4,60∙10
-8

 3,50∙10
-8

 9,20∙10
-8

 

  / ton 9,05∙10
-8

 8,26∙10
-8

 1,22∙10
-7

 2,02∙10
-7

 8,05∙10
-8

 1,99∙10
-7

 

  / m
3
 2,20∙10

-7
 2,00∙10

-7
 3,00∙10

-7
 3,07∙10

-7
 1,94∙10

-7
 5,11∙10

-7
 

Forsuring af land- og 
vandmiljøer; AP 

[kg SO2- ækv.] / m
2
 0,04 0,1 0,1 0,15 0,1 0,12 

  / ton 0,16 0,28 0,27 0,66 0,23 0,26 

  / m
3
 0,4 0,67 0,67 1,00 0,56 0,67 

Eutrofiering; EP [kg PO4- ækv.] / m
2
 0,007 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 

  / ton 0,029 0,028 0,027 0,044 0,023 0,043 

  / m
3
 0,070 0,067 0,067 0,067 0,056 0,111 

Dannelse af fotokemiske 
oxidanter I troposfæren; 
POCP 

[kg Ethen- ækv.] / 
m

2
 

0,003 0,004 0,005 0,014 0,005 0,009 

  / ton 0,012 0,011 0,014 0,061 0,011 0,019 

  / m
3
 0,030 0,027 0,033 0,093 0,028 0,050 

(tabellen fortsættes på næste side)  
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Udtømning af abiotiske 
ikke-fossile ressourcer 

[kg Sb- ækv.] / m
2
 4,50∙10

-5
 6,80∙10

-5
 6,80∙10

-5
 9,90∙10

-6
 8,10∙10

-5
 8,30∙10

-5
 

  / ton 1,85∙10
-4

 1,87∙10
-4

 1,84∙10
-4

 4,34∙10
-5

 1,86∙10
-4

 1,80∙10
-4

 

  / m
3
 4,50∙10

-4
 4,53∙10

-4
 4,53∙10

-4
 6,60∙10

-5
 4,50∙10

-4
 4,61∙10

-4
 

Udtømning af abiotiske 
fossile ressourcer 

[MJ, net calorific] / 
m

2
 

132 186 239 382 219 423 

  / ton 543 512 646 1675 503 916 

  / m
3
 1320 1240 1593 2547 1217 2350 

 

Ligeledes kan omregningsfaktorerne til resultat pr. ton eller pr. m3 fås ved at gange dem på 

resultaterne givet miljøvaredeklarationens tabel 3 og 4 vedr. ressourceforbrug og affald. 

Letbetonelement, densitet 1950 kg/m3 
 

Udover de 6 undersøgte betonelementtyper i miljøvaredeklarationer er fra 

Betonelementforeningen ytret ønske om to typer mere. I dette afsnit vises resultaterne for: 

letbeton på 1950 kg/m3. Type 2 og type 4 kan benyttes til at beregne den ønskede 7. type. Begge er 

15 cm tykke og har 3 kg armering, men forskellen ligger i, at type 4 benytter letklinker i tilslaget, 

mens type 2 benytter sand og sten. For at få densiteten 1950 regnes der med, at noget af det lette 

tilslag i type 4 udskiftes med det tungere tilslag som i type 2, hvorfor miljødata for et 

letbetonelement på 1950 kg/m3 som kvalificeret overslag kan findes ved interpolation mellem 

resultaterne for type 2 og type 4. 

Resultaterne for denne type er vist nedenfor og er tilsvarende tabel 2, 3 og 4 i 

miljøvaredeklarationen. 

Miljøeffekter pr. m2 betonelement 

  Letbetonelement 1950 kg/m3 

Global opvarming; GWP [kg CO2- ækv.]  
/ m

2 
/ ton / m

3
 

52 / 178 / 350 

Nedbrydning af 
ozonlaget; ODP 

[kg CFC-11- ækv.]  
/ m

2 
/ ton / m

3
 

3,79∙10
-8

 / 1,29∙10
-7

 / 2,53∙10
-7

 

Forsuring af land- og 
vandmiljøer; AP 

[kg SO2- ækv.]  
/ m

2 
/ ton / m

3
 

0,12 / 0,42 / 0,83 

Eutrofiering; EP [kg PO4- ækv.]  
/ m

2 
/ ton / m

3
 

0,01 / 0,03 / 0,07 

Dannelse af fotokemiske 
oxidanter I troposfæren; 
POCP 

[kg Ethen- ækv.]  
/ m

2 
/ ton / m

3
 0,009 / 0,03 / 0,06 

Udtømning af abiotiske 
ikke-fossile ressourcer 

[kg Sb- ækv.]  
/ m

2 
/ ton / m

3
 3,92∙10

-5
 / 1,33∙10

-7
 / 2,61∙10

-4
 

Udtømning af abiotiske 
fossile ressourcer 

[MJ, net calorific]  
/ m

2 
/ ton / m

3
 283 / 960 / 1888 

 



 

Supplement til MVD  [5/9] 
 

 Forbrug Letbetonelement 1950 kg/m
3 

Fornybar energi, primær  [MJ] 
/ m

2 
/ ton / m

3
 

28 / 95 / 186 

Ikke-fornybar energi, primær  [MJ] 
/ m

2 
/ ton / m

3
 

314 / 1065 / 2095 

Fornybar energi, sekundær  [MJ, net calorific] 
/ m

2 
/ ton / m

3
 

0 / 0 / 0 

Ikke-fornybar energi, sekundær  [MJ, net calorific] 
/ m

2 
/ ton / m

3
 

0 / 0 / 0 

Input af sekundært materiale** [kg] 
/ m

2 
/ ton / m

3
 

3 / 10 / 20 

Ferskvand [m³] 
/ m

2 
/ ton / m

3
 

21 / 73 / 143 

 

Affald 

  Letbetonelement 1950 kg/m
3
 

Farligt affald [kg] 
/ m

2 
/ ton / m

3
 

0 / 0 / 0 

Ikke-farligt affald - Fra 
udgravning af ressourcer 

[kg] 
/ m

2 
/ ton / m

3
 

152 / 515 / 1013 

Ikke-farligt affald - Andet [kg] 
/ m

2 
/ ton / m

3
 

10 / 32 / 63 

Radioaktivt affald [kg] 
/ m

2 
/ ton / m

3
 

0,012 / 0,042 / 0,083 

Materialer til genbrug [kg] 
/ m

2 
/ ton / m

3
 

0 / 0 / 0 

Materiale til genanvendelse [kg] 
/ m

2 
/ ton / m

3
 

0 / 0 / 0 

Materialer til energiudnyttelse [kg] 
/ m

2 
/ ton / m

3
 

0 / 0 / 0 

 

  



 

Supplement til MVD  [6/9] 
 

Huldæk, 365 kg/m2 (bredde: 1200 mm, højde: 265 mm, armering: 10 stk. 

liner ½”) 
 

Som tidligere nævnt tilføjes to betontyper. I dette afsnit vises resultater for: huldæk 1200/265 mm. 

Til beregningen er benyttet GaBi, hvor der som tilnærmelse er valgt en beton C30/37, men justeret 

og armeringsstål baseret på europæiske branchetal. Huldækket vejer 365 kg/m2, heraf 10 kg/m2 

armering. 

Resultaterne for denne type er vist nedenfor og er tilsvarende tabel 2, 3 og 4 i 

miljøvaredeklarationen. 

Miljøeffekter pr. m2 betonelement 

  Huldæk 

Global opvarming; GWP [kg CO2- ækv.]  
/ m

2 
/ ton / m

3
 

59 / 138 / 182 

Nedbrydning af 
ozonlaget; ODP 

[kg CFC-11- ækv.]  
/ m

2 
/ ton / m

3
 

3,31∙10
-9

 / 7,74∙10
-9

 / 1,02∙10
-8

 

Forsuring af land- og 
vandmiljøer; AP 

[kg SO2- ækv.]  
/ m

2 
/ ton / m

3
 

0,11 / 0,25 / 0,33 

Eutrofiering; EP [kg PO4- ækv.]  
/ m

2 
/ ton / m

3
 

0,02 / 0,04 / 0,05 

Dannelse af fotokemiske 
oxidanter I troposfæren; 
POCP 

[kg Ethen- ækv.]  
/ m

2 
/ ton / m

3
 0,009 / 0,02 / 0,03 

Udtømning af abiotiske 
ikke-fossile ressourcer 

[kg Sb- ækv.]  
/ m

2 
/ ton / m

3
 6,37∙10

-5
 / 1,49∙10

-4
 / 1,97∙10

-4
 

Udtømning af abiotiske 
fossile ressourcer 

[MJ, net calorific]  
/ m

2 
/ ton / m

3
 317 / 741 / 980 

 

 Forbrug Huldæk 

Fornybar energi, primær  [MJ] 
/ m

2 
/ ton / m

3
 

18 / 42 / 56 

Ikke-fornybar energi, primær  [MJ] 
/ m

2 
/ ton / m

3
 

317 / 741 / 980 

Fornybar energi, sekundær  [MJ, net calorific] 
/ m

2 
/ ton / m

3
 

0 / 0 / 0 

Ikke-fornybar energi, sekundær  [MJ, net calorific] 
/ m

2 
/ ton / m

3
 

0 / 0 / 0 

Input af sekundært materiale** [kg] 
/ m

2 
/ ton / m

3
 

10 / 23 / 31 

Ferskvand [m³] 
/ m

2 
/ ton / m

3
 

14 / 33 / 43 

 

  



 

Supplement til MVD  [7/9] 
 

 

Affald 

  Huldæk 

Farligt affald [kg] 
/ m

2 
/ ton / m

3
 

0 / 0 / 0 

Ikke-farligt affald - Fra 
udgravning af ressourcer 

[kg] 
/ m

2 
/ ton / m

3
 

104 / 242 / 321 

Ikke-farligt affald - Andet [kg] 
/ m

2 
/ ton / m

3
 

10 / 32 / 63 

Radioaktivt affald [kg] 
/ m

2 
/ ton / m

3
 

0,012 / 0,042 / 0,083 

Materialer til genbrug [kg] 
/ m

2 
/ ton / m

3
 

0 / 0 / 0 

Materiale til genanvendelse [kg] 
/ m

2 
/ ton / m

3
 

0 / 0 / 0 

Materialer til energiudnyttelse [kg] 
/ m

2 
/ ton / m

3
 

0 / 0 / 0 

 



 

Supplement til MVD  [8/9] 
 

Resultater for typerne 1-8 samlet i én tabel. Deklareret enhed 1 m2 
 

Miljøeffekter per m2 betonelement    

 

Type 1* Type 2 Type 3 Type 4 
 

Type 5 Type 6 Type 7 Type 8 

Global opvarming; GWP [kg CO2- ækv.] 29 44 48 61 52 69 52  59  

Nedbrydning af ozonlaget; ODP [kg CFC-11- 
ækv.] 2,2∙10

-8
 3,0∙10

-8
 4,5∙10

-8
 4,6∙10

-8
 3,5∙10

-8
 9,2∙10

-8
 3,79∙10

-8
  3,31∙10

-9
  

Forsuring af land- og vandmiljøer; AP [kg SO2- ækv.] 
0,04 0,10 0,10 0,15 0,10 0,12 0,12  0,11  

Eutrofiering; EP [kg PO4- ækv.] 0,007 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01  0,02  

Dannelse af fotokemiske oxidanter I 
troposfæren; POCP 

[kg Ethen- 
ækv.] 0,003 0,004 0,005 0,014 0,005 0,009 0,009  0,009  

Udtømning af abiotiske ikke-fossile 
ressourcer 

[kg Sb- ækv.] 
4,5∙10

-5
 6,8∙10

-5
 6,8∙10

-5
 9,9∙10

-6
 8,1∙10

-5
 8,3∙10

-5
 3,92∙10

-5
  6,37∙10

-5
  

Udtømning af abiotiske fossile ressourcer [MJ, net 
calorific]  

132 186 239 382 219 423 283  317  

*Type 1: C30/37, 2.4 t/ m
3
, 10 cm tykkelse, 3 kg armering, 240 kg beton  

  Type 2: C30/37, 2.4 t/ m
3
, 15 cm tykkelse, 3 kg armering, 360 kg beton 

  Type 3: C30/37, 2.4 t/ m
3
, 15 cm tykkelse, 10 kg armering, 360 kg beton 

  Type 4: letbeton, 1.5 t/m
3
, 15 cm tykkelse, 3 kg armering, 225 kg beton 

  Type 5: C30/37, 2.4 t/ m
3
, 18 cm tykkelse, 3 kg armering, 432 kg beton 

  Type 6: C30/37, 2.4 t/m
3
, 18 cm tykkelse, 30 kg armering, 432 kg beton 

  Type 7: Letbetonelement, 1.95 t/m
3
, 15 cm tykkelse, 3 kg armering, 292 kg beton 

  Type 8: Huldæk, 365 kg/m
2
, 265 mm tykkelse, 10 kg armering, 355 kg beton 

  



 

Supplement til MVD  [9/9] 
 

Forbrug pr. m2 betonelement  

 

Type 1* Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 7 Type 8 

Fornybar energi, primær  [MJ] 12 16 24 40 19 47 28  18  

Ikke-fornybar energi, primær  [MJ] 150 211 275 419 247 497 314  317  

Fornybar energi, sekundær  [MJ, net calorific] 0 0 0 0 0 0 0  0  

Ikke-fornybar energi, sekundær  [MJ, net calorific] 0 0 0 0 0 0 0  0  

Input af sekundært materiale [kg] 3 3 11 3 3 31 3  10  

Ferskvand [m³] 11 15 22 28 17 46 21  14  

 

Affald pr. m2 betonelement   

 

Type 1* Type 2 Type 3 Type 4 
 

Type 5 Type 6 Type 7 Type 8 

Farligt affald [kg] 0 0 0 0 0 0 0  0  

Ikke-farligt affald - Fra udgravning af 
ressourcer 

[kg] 101 148 164 156 176 239 
152  

104 

Ikke-farligt affald - Andet [kg] 8 12 12 7 14 15 10  10 

Radioaktivt affald [kg] 0,007 0,01 0,015 0,015 0,011 0,030 0,012 0,012 

Materialer til genbrug [kg] 0 0 0 0 0 0 0  0 

Materiale til genanvendelse [kg] 0 0 0 0 0 0 0  0 

Materialer til energiudnyttelse [kg] 0 0 0 0 0 0 0  0  
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Tilspænding af bolte  
i istøbte inserts, i forbindelse med midlertidig montage-
afstivning af lodretstående betonelementer. 
 
VALG AF INSERTS: 16 kN for en 16mm insert 
Betonelement-Foreningen anbefaler sine medlemmer, at de indstøbte inserts til 
montageafstivning har en kvalitet, der fører til en regningsmæssig kapacitet i træk-
retningen, der mindst svarer til 16 kN for en 16mm insert. (24 kN for M20) 
 
Vejledende kan det anføres, at en M16 insert i stålkvalitet S355 og med udvendig diameter af rø-
ret ud for gevindet på 22mm (godstykkelse 3mm) og en insertlængde 80mm, indstøbt i beton 
30MPa vil have den nævnte kapacitet, hvad angår selve inserten. (For M20: Gods 4mm, længde 
100mm) 
 
VALG AF BOLTE: Kvalitet 8.8 
Det anbefales altid at anvende bolte af kvaliteten 8.8 
 
TILSPÆNDING, vejledende: 30 - 50 Nm for en 16mm bolt 
De bolte der isættes på byggepladsen i de indstøbte inserts anbefales under 
sædvanlige omstændigheder tilspændt med et moment på 30 til 50 Nm, hvilket 
igen under sædvanlige omstændigheder kan forventes at føre til en trækkraft i bol-
ten på ca 10 - 20kN. 
 
Boltetilspænding og trækkraft i bolten kan kun beregnes eksakt for idealtilstande, 
hvor gevindpasning og friktion er kendte værdier. I virkelighedens verden er der 
derfor meget stor forskel på, hvilken trækkraft der opnås ved det anførte tilspæn-
dingsinterval. Kraftigt olierede bolte vil føre til større trækkraft. Snavs i gevindet vil 
føre til lavere tilspændingskraft.   
 
TILSPÆNDING af bolte, der går trægt i gevindet 
For bolte, der viser træghed mod idrejning, kan drejemomentet vejledende øges til 
70-80Nm – under den forudsætning at tilspændingen stoppes, når spændpladen 
ligger an mod elementoverfladen, således at systemet ikke overspændes. 
Hvis et drejemoment på 70-80Nm ikke er tilstrækkeligt til at få bolten i, er det nød-
vendigt at rense gevinderne. 
 
BEMÆRKNINGER – INFORMATION 

• Årsagen til, at boltene ikke blot kan tillades spændt med kraften fra moder-
ne slagnøgler ligger i, at slagene omsætter hele tilspændingskraften til ud-
træk i inserten.  

 
• Tilspændingskraften ”spiser” ikke af kapaciteten af insert og bolt. Mekanis-

men er den, at systemet fortsat har kapaciteten på 16 kN mod ydre påvirk-
ninger selv om bolten er tilspændt (forspændt) med en kraft på f. eks 10kN.  

 
• Den statiske virkemåde for boltene er, at de for forskydningsoptagelsen 

regnes som dorne. Tilspændingen skal derfor blot sikre, at elementet ikke 
rokker.  

 
• Alle anbefalinger baserer sig på, at montageafstivningerne overfører kræf-

terne til bolte og inserts uden eksentricitet. 
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Revner i byggeri kan ikke undgås, men der 
kan gøres meget for at forebygge, at de 
opstår og for at begrænse omfanget.

Revner i nybyggeri er et generende problem for byg-
geriets parter. I langt de fleste tilfælde skyldes revnerne, 
at der ikke er taget tilstrækkelig hensyn til de byg-
ningsfysiske egenskaber i de anvendte materialer, til de 
konstruktive løsninger og til korrekt udførelse. Andre 
årsager er, at tidsplanerne er pressede og ikke tillader 
en faglig korrekt projektering og udførelse. Endvidere 
kan økonomien spille ind og virke hæmmende for valg 
af de rigtige løsninger. 

En lang række af disse forhold ligger uden for ele-
mentleverandørens ansvarsområde, og elementleve-
randøren kan derfor ikke drages til ansvar for revner i 
elementer og samlinger, hvis der er leveret de aftalte 
ydelser.

Det er derfor vigtigt, at der allerede i projekteringsfasen 
hos arkitekt og ingeniør vælges de rigtige konstruktive 
løsninger, og afsættes den fornødne tid og økonomi 
til at udføre byggeriet under hensyn til materialernes 
egenskaber. 

For de udførende er det nødvendigt at følge projekt-
materialet og dermed sikre, at udførelsen lever op til 
kravene. Dette vil medvirke til et lettere samarbejdet 
på byggepladsen, når det ene fag afleverer konditions-
mæssigt og fejlfrit arbejde til det næste. 

I denne vejledning har vi indarbejdet den erfaring om 
revner, som BIH har opsamlet gennem en årrække. 
Vejledningen gør det nemmere at begrænse omfanget af 
revner og dermed opnå et mere tilfredsstillende resultat. 

Yderligere vejledning kan findes gennem Byggeteknisk 
Erfaringsformidling, BYG-ERFA – se www.bygerfa.dk.

Indholdsfortegnelse / Indledning

Letbetonelementgruppen - BIH
Letbetonelementgruppen BIH er en produktgruppe under 
Dansk Beton, hvor elementproducenter og materialele-
verandører samarbejder i fælles interesse. Formålet er 
at udbygge og udnytte den bedste faglige viden om ele-
menter af letbeton og stille denne ekspertise til rådighed 
for såvel projekterende som udførende. Samarbejdet 
har gennem årene resulteret i forskellige hæfter vedr. 
bæreevne, stabilitet, lydisolering m.v. I dag er alle disse 
informationer tilgængelige på BIH’s hjemmeside, www.
bih.dk, hvor også hæfter kan bestilles/downloades.

Materialer i helvægge og dæk af letbeton
Helvægge og dæk af letbeton fremstilles af letklinker, 
cement og sand.
Letklinker er små kugler af hårdtbrændt ler – lette og 
porøse med et utal af små luftfyldte celler.
Letklinkerne brændes ved 1100-1200 °C, og resultatet 
bliver et kemisk neutralt produkt med stor styrke og god 
varmeisoleringsevne. 

Kvalitetssikring
Alle producenter i BIH har etableret en effektiv kvalitets-
styring af produktionen af helvægge og dæk og er til-
sluttet en akkrediteret certificeringsordning.

Service
Producenterne yder en udstrakt service i projekterings-
fasen. Udover fyldestgørende kataloger og brochurema-
teriale, står producenternes byggetekniske konsulenter 
til rådighed med vejledning i hele byggeforløbet.

Hæftets anvendelse
De forskellige anvisninger i hæftet er primært udarbejdet 
som vejledende information til arkitekter og ingeniører i 
forbindelse med projektering af byggeri, hvor der anven-
des dækelementer og helvægge af letbeton. Ansvaret for 
den konkrete projektering ligger hos den projekterende. 
BIH og medlemsvirksomhederne påtager sig således ikke 
noget juridisk ansvar i forbindelse med denne anvisnings 
information.
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Konstruktive forhold

Der kan være mange årsager til, at der opstår revner i en 
bygning, fx temperatur- og fugtbevægelser, rystelser fra 
trafik, svind i materialer og sætninger. Alle disse årsager 
er karakteriseret ved at forårsage små bevægelser i kon-
struktionen. Dette kan delvis forebygges, hvis der tages 
hensyn hertil ved bygningens konstruktion. 

Lange huse 
I lange huse – længere end 20 m – ses til tider skader 
som følge af temperaturbevægelser og svind. Skaderne 
ses som revner i vægge og afskalninger ved dækveder-
lag. Skaderne indtræder på steder, hvor der er mindre 
længdesammenhæng i huset. De skyldes blandt andet, 
at hele huset er sammenbygget som en stiv enhed uden 
bevægelsesfuger, der tillader små bevægelser uden at 
give skader. 

Skaderne kan forbygges ved opdeling af bygningen i 
afsnit med en længde på 15–20 m ved hjælp af kon-
struktive løsninger, fx: 

•   Adskille bygningen med dobbelte lejlighedsskel og   
 afbrudt dækskive (Detalje 1).

•  Indlæggelse af glidelag i dækvederlag (Detalje 2).

Lange vægge 

I lange vægge – korridorer i skoler og institutioner – ses 
til tider skader som følge af temperaturbevægelser og 
svind. Skaderne ses som revner i samlinger og vægge. 
De skyldes blandt andet, at hele væggen er sammen-
bygget som en stiv enhed uden bevægelsesfuger, der 
tillader små bevægelser uden at give skader. 

Skaderne kan forbygges ved opdeling af væggen i afsnit 
svarende til elementlængden ved hjælp af konstruktive 
løsninger, fx: 

•   Affasning af elementenderne og indlæggelse af 
 elastiske fuger i samlingerne (Detalje 3).

•   Opskæring af fugen (etablering af revneanviser) og  
 indlæggelse af elastisk fuge (Detalje 4).

•   Afdækning med liste (Detalje 5).

•   Afdækning med T-profil i alu (Detalje 6).

De elastiske fuger skal være så brede, at den anvendte 
fugemasse kan optage den forventede bevægelse i 
fugerne. Fugningen bør ske så sent som muligt for at 
reducere den bevægelse, som fugemassen udsættes for.

Konstruktive forhold

a
Detalje 1

a: Trykfast mineraluld

aa

Detalje 2

a: Glidelag

a a

a:  Afdækningsliste, mekanisk 
 fastgjort

a:  T-profil, alu, monteret i acryl-
 fugemasse

a

a: Elastisk fuge

a b

Detalje 3 Detalje 4

Detalje 5

a: Affasning      b: Elastisk fuge
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Sætning i underlaget 
I vægge opstillet på eftergiveligt underlag – terrændæk 
med isolering under betonplade, etagedæk uden under-
støtning, mangelfulde fundamenter – ses til tider skader 
som følge af sætninger i underlaget. Skaderne ses som 
revner i samlinger og i vægge. 

Skaderne kan forebygges ved konstruktive løsninger, fx: 

•  Anvendelse af tilstrækkelig stiv isolering i terrændæk i 
 form af stiv polystyren. 

•  Forhindring af differenssætninger fx mellem terræn-
 dæk og fundament. 

•  Sikring af tilstrækkelig stivhed i fritbærende dæk, der 
 bærer skillevægge. 

•  Sikring af tilstrækkelig bæreevne og begrænset sæt-
 ning af fundamenter ved korrekt dimensionering og 
 udførelse. 

Utilsigtet lastgang 

Ved mangelfuld projektering og udførelse ses til tider 
skader som følge af utilsigtet lastgang. Skaderne ses 
som revner og afskalninger på væggene. De skyldes 
blandt andet, at lasterne fordeler sig anderledes i byg-
ningen end forudsat. Dette kan give større påvirkninger 
på enkeltelementer, end de er dimensioneret til. 

Skaderne kan forbygges ved: 

• Omhyggelig projektering og stabillitetsberegning.
 
• Omhyggelig udførelse og tilsyn, der sikrer at alle 
 beslag, forankringer og lignende udføres korrekt. 

Pladefalse 
I huse med pladefalse ved vinduer og døre ses til tider 
revner mellem pladefals og væg. De skyldes, at plade-
falsene opfugtes af nedbør under byggeperioden, og 
at svindforholdene for element og pladefals er forskel-
lige. Opfugtningen er normalt størst ved den vandrette 
overkant og ved den øverste del af de lodrette false. 
Revner udgør ikke nogen sikkerhedsmæssig risiko, idet 
pladefalsen er fastholdt mekanisk. 

Skaderne kan forebygges ved: 

• Montage af pladefalse sent i byggefasen, så de kun 
 udsættes for begrænset nedbør. 

• Måling af fugtindhold i overliggeren umiddelbart over 
 pladefalsen. 

• Omhyggelig udtørring. 

• Udførelse af regntæt murværk med vandafledning. 
 (Detalje 7). 

• Vinduer og døre fastgøres permanent i skalmuren og 
 understøtninger etableres i henhold til vinduesprodu-
 centens anvisninger.

• Udførelse af regntætte fuger udvendigt mellem vindue 
 og murværk. 

• Hvis vægfladen skal tapetseres, og falsen skal males 
 dækkes samlingen mellem fals og vægelement af en 
 indfatningsliste.

• Hvis falsen skal have samme overfladebehandling 
 som væggen, armeres hjørnet med et hjørneprofil 
 med væv, opsat i klæber (Rockidan 5520 hjørneprofil 
 med væv, Rockidan Disbomulti 209 klæber). Væven 
 monteres med overlæg i hjørnerne. (Detalje 8).

Konstruktive forhold

a

b

Detalje 7

a: TB rende        
b: Elsatisk fuge

Detalje 8

Rockidan hjørneprofil 
5520 med væv

Indad- og udadgående 
hjørne
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Svind i letbeton og beton

Letbeton 
Det er et kendt forhold, at de fleste byggematerialer 
svinder ved udtørring. Dette gælder også elementer 
af letbeton (letklinkerbeton), der fra fugtindhold ved 
levering til ligevægt ved boligtør tilstand svinder op til 
0,8 ‰. Undersøgelser i laboratoriet har vist, at svindet 
i vægge er i samme størrelsesorden for de forskellige 
typer af letbeton. 

Cementens egenskaber og de anvendte tilsætningsstof-
fer har kun ringe indflydelse på svindets størrelse. 

Tre forhold gør sig gældende for svind i letbeton: 

• Svind i cementpastaen – jo mere porøs cement-
 pastaen er, jo større svind vil der opstå.  
 Denne porøsitet – pastaporøsitet – skyldes hoved-
 sageligt vandindholdet i cementpastaen.
 
• Letbeton proportioneres og komprimeres således, 
 at der er hulrum mellem de enkelte tilslagskorn.   

• Letklinker har et relativt lille elasticitetsmodul i 
 sammenligning med tilslag af sten og har derved 
 begrænset afstivende virkning på matricen. 

Disse tre forhold tilsammen: pastastrukturen, hulrumme-
ne og tilslagets begrænsede afstivende virkning medfø-
rer et lidt større svind i letbeton end i normal beton. Til 
gengæld indtræder svindet meget hurtigere i letbeton, 
fordi hulrummene tillader hurtig transport af fugten. 

Efter letbetonens hærdning sker der en kemisk reaktion 
forårsaget af, at luftens kuldioxid reagerer med 
cementpastaens calciumhydroxid og danner calci-
umkarbonat. Reaktionen kaldes karbonatisering og 
medfører et vist svind som følge af volumenforandringer. 
I letbeton indtræder karbonatiseringssvindet hurtigere 
end i beton som følge af den mere porøse struktur, der 
tillader en hurtigere fugttransport. 

Svindet i letbeton, såvel udtørringssvind som karbona-
tiseringssvind, sker hovedsagelig samtidig med udtør-
ringen og udgør op til 0,8 ‰ ved udtørring til boligtør 
tilstand. Når denne tilstand er nået, er letbetonen i 
praksis fri for bevægelser, idet de minimale svingninger i 
luftfugtigheden i boliger ikke påvirker letbetonen nævne-
værdigt med hensyn til svind og svelning. 

Svindet kan medføre revner i samlinger og vægge. Rev-
nerne kan optræde i forbindelse med kraftige samlinger, 
der begrænser elementets bevægelsesmuligheder. 
Revnerne forløber normalt lodret på en væg, fx ved 
el-rør, brystninger og bjælker. Kun i sjældne tilfælde har 
lodrette revner indflydelse på elementernes bæreevne. 

Generne fra svindet kan forbygges ved styret og kon-
trolleret udtørring, således at fugtindholdet er nedbragt 
inden maler- og flisearbejdet påbegyndes. 

Beton 
Svind i elementer af beton udgør fra leveringstilstand til 
boligtør tilstand 0,3–0,5 ‰. Årsagerne til svindet er de 
samme som beskrevet ovenfor. Når svindet i beton er 
lavere end i letbeton skyldes det, at stentilslaget i beton 
er væsentlig stivere end tilslaget i letbeton. Endvidere 
spiller den tættere struktur en rolle. 

Svindet i beton udvikler sig langsommere end i letbeton, 
og slutsvindet vil først være indtruffet efter 1–5 år.

Svind i letbeton og beton
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Udtørring

Udtørring

Udtørring af elementerne inden malerbehandling og 
fliseopsætning er en nødvendighed for at opnå et 
tilfredsstillende resultat. Efterfølgende vejledning er 
ingen garanti mod revner og skader, men er fornuftige 
forholdsregler, der kan medvirke til at begrænse revner 
og dermed sikrer et mere tilfredsstillende resultat.

Erfaringer har vist, at ca. halvdelen af svindet skal være 
udviklet, før malerarbejde og fliseopsætning påbegyn-
des. På baggrund af lang erfaringsopsamling er der 
fastlagt følgende vejledende værdier for fugtindholdet 
i elementer af letbeton ved maler- og flisearbejdets 
påbegyndelse: 

Betonvægge udtørres til hvidtør overflade. 

Fugtindholdet i væggene i boligtør tilstand udgør 2–3 
vægt-%. 

Fugtindholdet ved levering af elementerne og ved udtør-
ringens begyndelse er meget svingende, idet det i høj 
grad er påvirket af vejrliget. Det anbefales derfor at måle 
fugtindholdet ved udtørringens begyndelse. 
På baggrund heraf kan udtørringstiden vurderes, og 
kapaciteten af udtørringsanlægget fastlægges. 

Udtørringsmetoder 

Den hastighed, hvormed udtørringen af et vægelement 
sker, afhænger af vægtykkelse, betontype, rumtempera-
tur samt af luftfugtigheden. 

Tynde vægge udtørrer hurtigere end tykke vægge. Er 
udtørring på én side af væggen forhindret, fx i en bag-
mur eller i dobbelte lejlighedsskel, vil udtørringen her 
være langsommere end i en fritstående skillevæg. 

Letbetontypen spiller også ind – de lette densiteter har 
en mere åben struktur og tørrer hurtigere ud end de 
tunge. 

Rumtemperaturen i bygningen bør ligge på 18-20 °C for 
at sikre en jævn fugtafgivelse fra væggene. 

Placering af udtørringsanlægget i huset er vigtig for at 
sikre udtørring i alle rum. Det kan derfor være nødven-
digt at flytte udtørringsanlægget med visse mellemrum 
for at få en ensartet udtørring. 

Udtørringsmetoden bestemmer luftfugtigheden i huset og 
dermed udtørringstiden (se skemaet nederst på siden).

Udtørringsforløb 
Det vejledende fugtindhold vil normalt kunne opnås 
efter 4−6 ugers udtørring, hvis den relative luftfugtighed 
holdes på maks. 30 % og rumtemperaturen på 18−20 °C. 
For tykke vægge kan udtørringstiden være længere. 

Det er vigtigt, at rumklimaet holdes konstant i perioden. 
Man skal derfor være opmærksom på, at vinduer og 
døre holdes lukkede, samt at udtørringsanlægget holdes 
i konstant drift og er dimensioneret til den vandmængde, 
der skal fjernes.

Densitet, kg/m³ Fugtindhold, vægt-%

1350 6,0

1550 5,0

1850 4,0

2000 4,0

Udtørringsmetode Beskrivelse

Opvarmning og ventilation Ved opvarmning og ventilation (varme på radiatorer og vinduer på klem) vil 
den relative luftfugtighed i bygningen ligge på op til 90 %, hvis der ventileres 
kraftigt.

Kondenstørrer Kondenstørreren fungerer som et omvendt køleskab, hvor luften suges gen-
nem en køleflade, og vandindholdet derved kondenserer. Kondenstørreren 
skal have afløb til kloak. Der kan opnås en relativ luftfugtighed på 40 % i 
bygningen.

Adsorptionstørrer Adsorptionstørreren fungerer ved, at luften suges gennem en adsorbent, der 
optager vandindholdet. Adsorbtionstørreren har flere kamre, der regenereres 
efter tur. Adsorptionstørreren skal have en lille ventilationsslange til det fri 
for afledning af fugten fra regenereringsprocessen. Der kan opnås en relativ 
luftfugtighed på 10−20 % i bygningen.
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Fugtmåling

Fugtmåling

Ved måling af fugtindholdet i elementer er veje-tørre-
metoden referencemetode. Det vil sige, at det er den 
metode der skal anvendes for præcist at fastslå fugt-
indholdet i elementerne; øvrige metoder kan kun bruges 
ved vejledende målinger.

Metode til fugtmåling

Referencemetode: Veje-tørre-metoden
På et repræsentativt sted udbores en prøve (60–100 mm i diameter) ved 
tørboring. 

Prøven emballeres umiddelbart herefter i en tæt plastpose og transporteres 
til laboratoriet, hvor prøven vejes og tørres i et varmeskab ved 105 °C til kon-
stant vægt. Prøven vejes igen, og fugtindholdet bestemmes.

Vejledende måling: Fugtindikator (Gann måling) 
Fugtindikatoren er et lille, elektrisk instrument, forsynet med en kugleformet 
målesonde (kuglehoved). Kuglehovedet holdes mod elementet, og instrumen-
tets display viser et relativt tal. 

Med kendskab til betonens middeldensitet kan fugtindholdet bestemmes ved 
tabelopslag. 

Vejledende måling: RF-måling
Princippet i RF-måling er, at den relative luftfugtighed måles i et boret hul i 
elementet. 

Fugtmåling i bygning 
Under udtørringen udføres jævnligt vejledende målinger. 
Der måles på både skillevægge, lejlighedsskel og bag-
vægge – også på overliggere og false ved vinduer, hvor 
der typisk sker en stor fugtophobning ved nedbør. 

Når det vurderes, at elementernes fugtindhold er ned-
bragt tilstrækkeligt, findes de mest fugtige steder på 
elementerne til udtagning af prøver til veje-tørre-meto-
den. Ved meget ensartede vejledende målinger udtages 
én boreprøve pr. 250 m² element – ved uensartede vejle-
dende målinger øges antallet af boreprøver.
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Malerbehandling og Fliseopsætning

Malerbehandling

Før malerarbejdet kan påbegyndes, skal væggenes fugt-
indhold være nedbragt til de vejledende værdier. Dette 
er ingen garanti mod efterfølgende revner og skader, 
men er fornuftige forholdsregler, der kan medvirke til at 
begrænse revner og dermed sikrer et mere tilfredsstil-
lende resultat.

Ved udtørringen kan der opstå revner i elementsam-
lingerne, ligesom der kan optræde hårfine revner i 
elementoverfladen. Disse svindrevner har normalt ingen 
betydning for elementernes bæreevne, men det er vigtigt, 
at malerbehandlingen kan optage restsvindet indtil bolig-
tør tilstand. 

Svindrevner i element- og hjørnesamlinger forbygges 
ved at armere samlingen med 100 mm brede strimler 
af glassilkevæv – i kvalitet som Dragon Glassilkevæv 
(Flügger) – opsat i vævklæber i kvalitet som Flügger 480 
armeringsklæber direkte på elementoverfladen. Eventuelt 
synlige svindrevner i elementerne armeres tilsvarende in-
den den videre malerbehandling. Glassilkevæv anvendes 
også til armering af fuger mellem væg og vinduesfalse. 

Det er vigtigt, at der vælges den rigtige type glassilke-
væv og ikke en almindelig glasvæv, idet trækstyrken for 
glassilkevæv er flere gange større end trækstyrken for 
almindelig glasvæv.

Glassilkevæv i hjørnesamlinger kan undlades, såfremt 
beklædningen stødes i hjørnet, og at der her indlægges 
en akrylfuge inden slutstrygning. 

I alle malerbehandlinger af letbetonvægge bør indgå en 
beklædning i form af tapet, strukturpapir, armeringsfilt 
eller glasvæv. Hermed forebygges hårfine revner i den 
færdige overflade. 

Ved længere vægfelter med flere lige stødsamlinger er 
der ingen mulighed for fordeling af udtørringssvindet. Her 
anbefales det, at samlinger udføres som vist i afsnittet 
”Lange vægge” − se side 3.

Fliseopsætning

Fliseopsætning påbegyndes tidligst, når væggenes fugt-
indhold er nedbragt til de vejledende fugtprocenter. Dette 
er ingen garanti mod efterfølgende revner og skader, 
men er fornuftige forholdsregler, der kan medvirke til at 
begrænse revner og dermed sikrer et mere tilfredsstil-
lende resultat.

Vandtæt lag i vådzoner udføres efter entreprisebeskrivelse 
og tegninger. Anvisning nr. 200 Vådrum fra SBi viser eksem-

pler på projektering, udførelse og materialevalg for vådrum. 
Som fliseklæb bør anvendes elastisk klæb, som kan 
modstå mindre differensbevægelser.  Fliseklæben an-
vendes efter leverandørens anvisninger. 

Temperaturen i materialer og vægge skal være over 6 °C 
i ca. en uge før og efter fliseopsætning og fugning. Fliser 
og vægge skal være fri for støv. Det kan være nødven-
digt at forvande meget vandsugende fliser for at opnå 
tilstrækkelig vedhæftning.

Fliser opsættes således, at hele flisebagsiden er dækket 
med fliseklæb. Der må ikke påføres klæb på større area-
ler, end der kan sættes fliser på, før klæben danner hud. 

Elastisk fugemasse anvendes omkring rørgennemførin-
ger, sanitære installationer, samlinger i underlaget samt i 
hjørner og overgange mellem væg og gulv. Den elasti-
ske fugemasse skal føres helt i bund til vægelementet. 

3. Fliserne trykkes og vri-
des på plads i den fugtige 
mørtel.

4. Kontrollér mørteldæk-
ningen. Flisernes bagside 
skal være dækket.

1. Mørtlen påføres under-
laget med den glatte side 
af tandspartlen. 

2. Der aftrækkes med 
tandsiden. Tandspartlen 
holdes i en vinkel på 60°.

Elastisk fugemasse

nhe
Udstregning

nhe
Billedforklaring
Glassilkevævets trækstyrke skal min. være 44kp. pr. 5cm) 

nhe
Tekstboks

nhe
Tekstboks
Juli 2015: Baggrunden for nedenstående rettelse er, at den silkevævsstrimmel, der oprindeligt henvises til, er udgået af Flüggers sortiment
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Udbedring af revner

Udbedring af revner

Der er minimal risiko for, at der opstår revner eller 
skader i den færdigbehandlede overflade, hvis vores 
vejledninger er fulgt. Skulle der alligevel opstå revner, 
kan nedenstående udbedringsforslag anvendes.

Det anbefales at vente 1–2 år med udbedringen for at 
sikre, at forholdene er stabile. Stabiliteten kan undersø-
ges ved hjælp af en gipsplombe i revnen. 

Opstår der revner i gipsplomben, er der stadig bevægel-
ser i konstruktionen, og årsagen findes inden udbedrin-
gen igangsættes.

Små revner 
Ved små revner, 1–2 mm, kan det normalt være tilstræk-
keligt at udfylde med en akrylfugemasse, som udglattes. 
Overfladebehandlingen med maling eller tapet repareres 
eller udskiftes. 

Større revner 
Ved større revner, 2–3 mm, udfyldes først med en 
sandspartelmasse, der slibes. Over revnen påklæbes en 
min. 100 mm bred strimmel af glassilkevæv – i kvalitet 
som Dragon Glassilkevæv (Flügger) – der opsættes i en 
vævklæber i kvalitet som Flügger 480 armeringsklæber 
direkte på elementoverfladen. Reparationen kan even-
tuelt afsluttes med en udjævnende spartling og slibning. 
Overfladebehandlingen med maling eller tapet repareres 
eller udskiftes. 

Grovere revner 
Grovere revner, 3–5 mm, skyldes ofte sætninger i 
fundament eller svigt som følge af utilsigtet påvirkning 
af væggene. Ved grovere revner anbefales altid at 
søge sagkyndig bistand for at få fastlagt årsagen. Når 
årsagen er kendt og udbedret, kan reparationen udføres 
således: 

• Revner udfræses med eksempelvis en vinkelsliber i 
 ca. 10 mm bredde og i ca. 30 mm dybde. 

• Reparationsstedet rengøres og forvandes med 
 eksempelvis en våd svamp. 

• Som reparationsmørtel kan anvendes en cement-
 baseret flisemørtel eller fliselim. 

• Reparationsmørtlen arbejdes godt ind i udfræsningen 
 med en fugeske og udjævnes med et pudsebræt. 

• Reparationsstedet holdes fugtigt det første døgn 
 efter udførelsen.
 
• Når reparationen er udtørret, opsættes en min. 100 
 mm glassilkevævstrimmel med armeringsklæber over 
 reparationsstedet. 

• Overfladebehandlingen med maling eller tapet repare-
 res eller udskiftes. 

Løse eller nedfaldne fliser 
Forud for udbedring undersøges årsagen og det sikres, 
at væggen er udtørret og fri for tvangsspændinger. 
Herefter afrenses løstsiddende fliseklæb og vådrums-
behandling. Til slut genetableres vådrumsbehandlingen 
og fliserne opsættes forskriftsmæssigt og elastiske de 
fuger genetableres. 

a: Gipsplombe

a
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Notater
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Virksomhederne bag BIH

SEKRETARIAT

Dansk Beton
Letbetonelementgruppen - BIH
Nørre Voldgade 106
Postboks 2125
1015 København K 
Telefon: 72 16 00 00
Telefax: 72 16 00 38
sekretariatet@bih.dk
www.bih.dk

ELEMENTPRODUCENTER

EXPAN
Ribevej 45
6650 Brørup
Telefon: 7637 7000
Telefax: 7637 7301
post@expan.dk
www.expan.dk

EXPAN
Askhøjvej 6, Linå
8600  Silkeborg
Telefon: 7637 7000
Telefax: 7637 7201
post@expan.dk
www.expan.dk

EXPAN
Bækgårdsvej 74 
4140 Borup
Telefon: 7637 7000
Telefax: 7216 6329
post@expan.dk
www.expan.dk

EXPAN
Snavevej 23
5471  Søndersø
Telefon: 7637 7000
Telefax: 7637 7501
post@expan.dk
www.expan.dk

Gandrup Element A/S
Teglværksvej 35
9362  Gandrup
Telefon: 9654 3800
Telefax: 9654 3810
ge@gandrupelement.dk
www.gandrupelement.dk

Give Elementfabrik A/S
Hjortsvangen 19
7323  Give
Telefon: 7670 1540
Telefax: 7573 2503
ge@elementer.dk
www.elementer.dk

Leth Beton A/S
Rishøjvej 26
7755  Bedsted Thy
Telefon: 9794 5511
Telefax: 9794 5757
post@lethbeton.dk
www.lethbeton.dk

Præfa-Byg
v/O.J. Beton A/S
Høngårdsvej 30
9750  Øster Vrå
Telefon: 9895 1300
Telefax: 9895 1725
praefa@praefa.dk
www.praefa.dk

Niss Sørensen & Søn A/S
Drosselvej 9, Balling
Postboks 19
7860  Spøttrup
Telefon: 9756 4222
Telefax: 9756 4614
nes@nssas.dk
www.nssas.dk

Tinglev Elementfabrik A/S
Mads Clausensvej 58
6360  Tinglev
Telefon: 7217 1000
Telefax: 7217 1001
tinglev@te.dk
www.te.dk

SAMARBEJDSPARTNERE

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV 
Telefon: 7010 1025 
Telefax: 8742 7205 
weber@weber.dk 
www.weber.dk

Aalborg Portland
Rørdalsvej 44, Postboks 165
9100  Aalborg
Telefon: 9816 7777
Telefax: 9810 1186
sales@aalborg-portland.dk
www.aalborg-portland.dk

INTERESSEMEDLEMMER

fibo intercon A/S
Herningvej 4
6920 Videbæk
Telefon: 9717 1666
Telefax: 9717 1175
info@fibointercon.com
www.fibointercon.com

Aalborg Portland
Rørdalsvej 44, Postboks 165
9100  Aalborg
Telefon: 9816 7777
Telefax: 9810 1186
sales@aalborg-portland.dk
www.aalborg-portland.dk

Convi ApS
Louisevænget 7
5270 Odense N
Telefon: 6618 2026
Telefax: 6618 2043
convi@convi.dk
www.convi.dk

CPT A/S 
Concrete Plant Technology
Bygmestervej 8
5600 Fåborg 
Telefon: 6265 2070 
Telefax: 6265 2080 
hk@cpt-as.dk 
www.cpt-as.dk 
 
HALFEN GmbH
Naverland 2
2600 Glostrup 
Telefon: 3536 2099 
Telefax: 3526 2099 
halfen@mail.dk 
www.halfen.dk



Dansk Beton
Letbetonelementgruppen - BIH
Postboks 2125
1015 København K
Tlf.: 7216 0000 
www.bih.dk

Et komplet byggesystem 
til hele råhuset

Helvægge og dæk af letbeton giver arki-
tektonisk frihed til at skabe spændende og 
sundt byggeri med kort byggetid og god 
økonomi. Skræddersyet efter individuelle 
ønsker og ideer og med mulighed for valg-
frit facadeudtryk.

Med et rationelt byggesystem opbygges 
det råhus, som danner den miljørigtige og 
stabile kerne i byggeriet.

Du kan få leveret helvægge af letbeton til 
både bagmure, skillevægge, lejlighedsskel 
og kældervægge. Som bærende vægge 
kan helvægge af letbeton anvendes i alle 
sikkerhedsklasser - også over 5 etager.

Letbetondæk fremstilles til både tagdæk 
og etageadskillelse - og i forskellige typer 
afhængig af lydkrav, spændvidde og 
bæreevne.

Få råd og vejledning

Mange byggeprojekter kan med fordel 
realiseres med elementer af letbeton. 
Kontakt derfor en af producenterne for 
råd og vejledning på et tidligt stadie i 
projektet, så du får den bedste løsning 
til dit byggeri. 


