
 

 

Dansk-amerikansk netværksprogram om innovation og udvikling af 
avancerede sandwichelementer til miljørigtige bygninger ved 
anvendelse af højkvalitetsbeton 
 
Baggrund og motivation  
Ifølge EU er beboelses- og erhvervsejendomme ansvarlige for ca. 40 % af Europas 
samlede energiforbrug og CO₂-udledning. Derfor bliver der sat ambitiøse mål for nye 
bygningers energiforbrug, og hen mod år 2020 vil passivbygninger være et krav inden for 
EU. Som en konsekvens af disse krav såvel som generelle krav om øget effektivitet og 
bæredygtighed oplever byggesektoren en stigende efterspørgsel efter modulopdelte, lette 
og stærke bygningselementer med høj isoleringsevne, lang levetid, lav CO₂-udledning, et 
lavt forbrug af råmaterialer, som samtidig ser pæne ud, og som kun behøver et minimum 
af vedligeholdelse. Tyndvæggede sandwichelementer af højkvalitetsbeton (HPCSP) er en 
interessant løsning, når det gælder fremtidige lavenergi- eller 
plusenergibygningskonstruktioner. Formålet med de foreslåede dansk-amerikanske 
netværksaktiviteter er at skabe en fælles platform for universitetsforskere og specialister 
inden for design og konstruktion af næste generations avancerede sandwichelementer, 
som er både socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige. 
 
Undersøgelsens omfang og metode 
Anvendelsen af HPCSP er sjælden i Danmark og relativt ukendt i USA. En del af arbejdet i 
det foreslåede program vil fokusere på at indsamle erfaring om disse elementers praktiske 
anvendelse for at identificere de udfordringer, der måtte være i forbindelse med 
udformningen og udviklingen af dem. Desuden vil aktiviteterne fokusere på analyse af nye 
og avancerede materialer og konstruktionsteknologier. Disse vil omfatte brug af 
fiberforstærkede polymer (FRP) materialer, sandwichkonstruktioner, udfordringer i 
forbindelse med anvendelse af FRP materialer, modellering af materialer og konstruktioner 
samt kontrol af numeriske resultater ved hjælp af monitorering og fuldskalaforsøg. 
Modellerne vil beskrive, hvordan strukturen i de avancerede sandwichelementer opfører 
sig samt ydeevnen under hele deres levetid. 
 
Formål og perspektiv  
Resultaterne vil blive anvendt som dokumentation for HPCSP og vil tilvejebringe ny viden 
om, hvordan sådanne koncepter vil kunne udvikles til produkter og designes som optimale 
løsninger til fremtidige former for passivbygninger. Det videnskabelige fokus er på at 
anvende en tværfaglig metode, som vil omfatte følgende områder: 
Konstruktionsprincipper, materialevalg, detailbeskrivelse af konstruktioner, 
konstruktionsmæssig og termisk ydeevne, brandsikkerhed, produktionsteknologier, 
prognoser for levetid, bæredygtighedsanalyser og optimering.  
 
Projektledelse, beliggenhed og tidshorisont 
Programmet vil blive påbegyndt i oktober 2014 og vil blive gennemført over syv måneder 

på Constructed Facilities Laboratory på North Carolina State University under professor 

Sami Rizkallas supervision. 


