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Emne13dagbog: Egenskaber for EPS-beton i gulve mv 

Nogle entreprenører er begyndt 
at bruge beton med EPS-granu-
lat som tilslag til bl.a. udstøbning 
omkring installationer i under-
gulve. Der har været nogle sa-
ger, hvor man har rejst spørgs-
mål om styrken, smeltning af 
EPS, indeklimaproblemer, blan-
derecept og dokumentation. Pa-
neldeltagere har på panelmøde 
6 ønsket at få emnet belyst og få 
en dialog om evt. problemstillin-
ger, og om de evt. kan bidrage 
med løsninger. På efterfølgende 
panelmøder er opfølgende initiativer drøftet og referater herom er sammendra-
get i emnedagbogen. 
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19/11 2019: Panelmøde 7 hos GI – 3. Opfølgning på emner 

Panelet fik presseomtale efter offentliggørelsen af emne13dagbogen efter pa-
nelmøde 6, og Dansk Byggeri udsendte en information herom til sine medlem-
mer. Vi fik herefter en henvendelse fra Plastindustrien/EPS-branchen med for-
slag til fremtidigt samarbejde samt en anmodning om at blive deltager i panelet. 
Anmodningen er behandlet under punkt 1. Samtidig gør de opmærksom på, at 
der i referatet og præsentationen er faktuelle fejl, som bør korrigeres. Det drejer 
sig fx om 

 ”idet hærdningsvarmen fra cementpasta ved tykke lag af EPS-beton kan 
føre til afgasning af bl.a. pentan”.  

Sekretæren har som følge heraf undersøgt mulighederne for at få det rettet i re-
feratet inden panelmøde 7. Ud fra tilbagemeldinger fra paneldeltagere nåede vi 
frem til, at vi ventede med at drøfte det i sin helhed på dette panelmøde. 

 Dialog mellem paneldeltagerne om problemstillinger og løsninger 

 Sekretæren gav en kort status af forløbet siden sidst jf. ovenstående intro-
duktion og henviste til emne13dagbogen.  

 BYG-ERFA: Har 31/10 2019 udgiver nyt erfaringsblad om skader på gulve 
med EPS-tilslag (EPS-beton) (43) 191031. Erfaringsbladet kan bestilles i di-
gital udgave på byg-erfa.dk. Kopi blev omdelt på panelmødet. 
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Dansk Byggeri og SBi vil kontakte EPS-branchen om korrektion af evt. fejl i re-

feratet fra panelmøde 6, som indføjes som fodnote i referatet 6, således at de 

rettede fejl kan ses i sammenhæng med referatet. 

21/5 2019: Panelmøde 6 hos Bolius – 2. Nye emner til behandling 

Nogle entreprenører er begyndt at bruge beton med EPS-granulat som tilslag til 
bl.a. udstøbning omkring installationer i undergulve. Der har været nogle sager, 
hvor man har rejst spørgsmål om styrken, smeltning af EPS, indeklimaproble-
mer, blanderecept og dokumentation. Paneldeltagere har ønsket at få emnet 
belyst og få en dialog om evt. problemstillinger, og om de evt. kan bidrage med 
løsninger. 

Introduktion til emnet ved Mikael Kock (MK) 

Træinformation har oplevet forskellige problemet, når entreprenører har brugt 
EPS-beton til understøbning i undergulve. MK vil derfor gerne, at panelet drøfter 
evt. problemstillinger, og som grundlag herfor har han derfor inviteret TBN til at 
forklare om hans erfaringer. 

Indlæg om praksis og skadessager ved Tommy Bunch-Nielsen (TBN) 

TBN gav sit indlæg med baggrund i en præsentation [190521C: EPS-beton ved 
T Buch-Nielsen], som er vedlagt referatet, og som her kort er refereret. 
 
TBN sendte en materialeprøve på EPS-beton rundt til deltagerne og sagde: 

- At der ikke findes regler på området. 

- At produktet var blevet undersøgt af TI. 

- At der er 2 producenter som har datablade med henvisning til østrigske reg-

ler. 
Produktet består af granulat fra genbrug af brugt emballage af ekspanderet po-
lystyren (EPS), som er sammenstøbt med cementpasta til en såkaldt EPS-be-
ton. EPS-beton anvendes i stigende grad i gulvopbygning. I svømmende gulve 
udstøbes det fx om fordelingsrør i 60-100 mm tykkelse oven på en isolering, og 
oven på det igen udstøbes et afretningslag med gulvvarmeslanger, som er un-
derlag for det flydende gulv. I nedenstående tegningseksempel fra TBN’s præ-
sentation planche 2 er EPS-betonen kaldt ’Termo beton 𝜆 = 0,108’. 

 
Der er eksempler på, at gulvslanger er blevet utætte, og at gulvet har været me-
get vanskeligt at udtørre. EPS-beton er også brugt på taget af Niels Bohr Insti-
tuttet. Da der viste sig fugtskade, blev alt igen skovlet af. EPS-beton er også 
blevet brugt i parkeringsdæk og taghaver, hvor det har været svært at lokalisere 
utætheder. EPS-beton har også skabt miljø- og indeklimaproblemer, idet hærd-
ningsvarmen fra cementpasta ved tykke lag af EPS-beton kan føre til afgasning 



 

3 

af bl.a. pentan. Det har ført til, at beboere måtte flytte ud af lejlighederne pga. 
kraftig afgasning, da målinger viste, at flere stoffer var over grænseværdien. 
 
TBN vil gerne, at vi får mere viden om produktet og dets anvendelse fx i forhold 
til stivhed, udtørring, afgasning, tykkelse, omstøbning af varmeslanger, genbrug 
og anvendelse i tagkonstruktioner. 

Dialog mellem paneldeltagerne om evt. problemstillinger og løsninger 

- Hvilke tanker har vi om formidling? Vi kan brug samme princip, som vi drøf-

tede under emne 10. 

- Vi mangler dokumentation og målinger. Det er vel leverandørerne, som skal 

fremlægge dokumentationen? Er EPS-beton foreskrevet i projektet eller er 

det entreprenøren der har beskrevet det? Det er begge dele. 

- Vi ser mange skader på varmeslanger, men bevirker det, at følgeskaderne 

også øges? 

- Der er tre producenter, og de er organiseret i DI Plastindustrien. 

- Der er behov for en teknisk afklaring af, hvad produkterne kan og ikke kan, 

og hvilke behov og krav der skal opfyldes i de enkelte byggerier. Det er vig-

tigt, at vi får styr på de kritiske parametre.  

- Følgende indsats kunne deltagerne fx sætte i gang: 

o Skabe ny viden fx ved undersøgelser ved TBN, TI, SBi, DTU og andre. 

o TI kunne fx lave et informationsblad. 

o Nyt BYG-ERFA blad. 

o Emnedag fx sammen med plastindustrien. 

 


