
Kenpo Sandwich AB

Tillverkar sandwichpaneler till transportindustrin.
Ägare och Grundare: Ken Sjöö & Marie Kihlman
Grundat: 1990
Antal anställda 22 st
Omsättning 2017 64 mkr 2018 ca 70 mkr

Novasip AB

Tillverkar och säljer byggsystem för lågenergi passivhus 
och plusenergihus.



 Spara miljön

 Kostnadseffektivt

 Snabbare byggtider

1. Vad vill vi åstadkomma med
nya lättviktslösningar



2. Vilka utmaningar/forskningsfrågor ser vi 
kring lättvikt

• Göra sandwichtekniken känd för fler
• Enklare program för att kunna beräkna sandwichkonstruktioner
• Forskning kring hållbarhet över mer än 100 år

Trailer med hängande last i taket 
ca 15 ton. Tak 100 mm tjocklek.



3. Vilka behov av förändring ser vi
• En mer nytänkande och mindre konservativ 

byggbransch
• Att man på de olika bygg och 

arkitektprogrammen lär sig mer om 
sandwichtekniken och de möjligheter som 
öppnas i samband med denna



4. Vilka utmaningar och svårigheter finns
• Olika utmaningar  och frågeställningar inom brand.
• Skapa en allmän kunskap kring sandwichtekniken



5. Vilka möjligheter ser ni
• Finns bara möjligheter:
• Förtäta städer genom påbyggander av lättviktslösningar
• Plusenergi samt offgridhus
• Bo på vatten genom att bygga husbåtar.
• Tillfälliga bostadslösningar som kräver snabbt och enkelt 

byggande



6. Vad behöver vi från andra för att nå våra mål

• Mindre konservativ byggbransch 
• Mer allmän kunskap om sandwichtekniken



7. Vilka samarbeten är nödvändiga
• Samarbeta med bla tekniska Institut såsom Högskolor 

Swerea, Chalmers mm
• Samarbeta med byggbolag som tänker i nya banor. Gärna 

med större byggbolag som är villiga att testa ny teknik.





Last i Novasip
10 st grundelement Längd 12100 mm
3 st väggar med putsad utsida längd 12100 mm

U-värde ca 0,11

Vikt ca 8580 kg        Antal m2 ca 410 m2

Last i betong

10 st betongbjälklag Vikt = 157 300 kg

3 st väggar betongsandwich vikt = 62 000 kg

Samma antal m2  Total vikt 219 300 kg 

Viktskillnad= 210 720 kg eller 210,72 ton.

U värde ca 0,2

Detta motsvarar 11 st lastbilar mer i transport



Vad vinner kund och miljö på detta?

• Betong co2 utsläpp 809 kg co2/ton= 219 ton x 809= 177 171 kg co2 utsläpp

• Novasip co2 utsläpp 1,4 kg co2 per kg= 8580 kg x 1,4= 12 012 kg co2 utsläpp

• Skillnad co2 utsläpp= 165 159 kg co2

• Frakt Halmstad-Stockholm Novasip= 23 000 kr 

• Frakt Halmstad-Stockholm betong= 276 000 kr

• Skillnad frakt= 253 000 kr plus moms

• Till detta tillkommer sparade co2 utsläpp på transporten



Bankbyggnad i Köpenhamn. Välisolerade sandwichpaneler för att få bästa 
möjliga U-värde på fasaden. 





Tack för att ni har lyssnat
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