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Sammanfattning 

Byggbranschen har många olika ytterväggar i projekt. Det är ofta svårt och tidskrävande att ta reda på 

vilket av ytterväggsalternativen som är bäst för ett specifikt projekt. I examensarbetet har det tagits 

fram en mall för att kunna jämföra prefabricerade ytterväggars; värmegenomgångskoefficient (U-

värde), arbetstider, kostnader för material och arbete, avfall i produktion, skillnader i bruksarea och 

skillnad i intäkter beroende på väggens tjocklek.  

Genom tester med hjälp av kalkylering- och U-värdesberäkningsprogram har mallen kontrollerats för 

att få värden som stämmer överens med dessa. Det resulterade i att totalkostnaderna skiljer sig med 

0,002-2,395 %, tidsåtgången 0-0,007 % och U-värdet 2,4 %. 

Jämförelse mellan två olika väggtyper har gjorts åt Järntorgets begäran. Ena väggen är en 

prefabricerad utfackningsvägg bestående av mineralullsisolering med stålreglar och den andra en 

bärande betongvägg med PIR-isolering. Resultatet av jämförelsen visade att utfackningsväggen var det 

mest lönsamma alternativet. 

En tredje yttervägg lades även till i jämförelsen för att hitta ett bättre alternativ. Det är en 

utfackningsvägg med PIR-isolering innehållande låg andel genomgående stålreglar. Resultatet visade 

att utfackningsväggen med PIR-isolering är det bättre alternativet. 

Nyckelord: 

PIR, ytterväggar, U-värde, jämförelsemall, byggmaterial, kostnader, bruksarea 

  



 
  



Abstract 

The construction industry has many different exterior walls in projects. It is often difficult and time 

consuming to find out which of the exterior wall options is best for a specific project. In the bachelor 

thesis a template has been developed to compare prefabricated outer walls; Heat transfer coefficient (U 

value), working hours, materials and labor costs, waste in production, differences in usage area and 

difference in revenue depending on the thickness of the wall. 

 

Through tests using programs for cost calculation and U-value calculation, the template has been 

examined to match those values. As a result, total costs differed 0.002-2.395%, duration 

 of the project 0-0.007% and U-value 2.4%. 

 

Comparison between two different wall types has been made to Järntorget's request. The single wall is 

a prefabricated infill wall consisting of mineral wool insulation with steel bars and the other a load-

bearing concrete wall with PIR insulation. The result of the comparison showed that the prefabricated 

infill wall was the most profitable option. 

 

A third exterior wall was also added to the comparison to find a better alternative. It is a prefabricated 

infill wall with PIR insulation with low proportion of continuous steel studs. The result showed that 

the prefabricated infill wall with PIR insulation is the better option. 
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Förord 

Examensarbetet är den sista delen av högskoleingenjörsutbildningen inom Byggteknik och Design 180 

hp på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och omfattar 15 högskolepoäng. Järntorget gav 

uppdraget att jämföra två ytterväggstyper, som sedan utvecklades till idén om att göra en Excelmall 

för att jämföra ytterväggar. Tanken är att produkten ska underlätta arbetet med att välja yttervägg för 

flerbostadshus. 

Vi skulle vilja tacka handledarna Patrik Arengård från Järntorget och Mikael Eriksson från KTH för 

den hjälp och stöttning vi fått under arbetets gång. 

Vi skulle även vilja tacka Stefan Sjöström från Ergonomic Construction för det engagemang och den 

hjälp vi har fått samt Stefan Norrman från Energimyndigheten som har hjälpt oss att svara på frågor 

kring U-värden.   

Stockholm den 23 maj 2017 

Oscar Klockars & Jonas Bergh  
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1. Inledning 

 

1.1  Bakgrund 

 

Byggbranschen ställs ständigt inför nya utmaningar och energieffektivare byggnader är något som 

arbetas med just nu. Dagen krav på U-värdet är olika beroende på vad för byggnadsdel som undersöks. 

För ytterväggar ligget det på 0,18 och något som diskuteras på EU-nivå. Enligt nya EU-direktiv ska 

kraven skärpas för nybyggnationer efter år 2020 då bostäder ska ha ett energibehov på ”nära 

nollenergihus” (Regeringen, 2016). Vilket medför att material och arbete blir dyrare enligt en remiss 

från Boverket (Boverket, 2015). 

Den yttervägg Järntorget använder sig av idag en utfackningsvägg bestående av stålreglar och 

mineralull med bärande stålpelare och en installationsvägg på insidan, uppfyller inte “nära 

nollenergihus” samt är dyr under produktionen. En ny yttervägg bestående av en tung betongvägg med 

PIR-isolering och putsbärare är ett alternativ som Järntorget har kollat på. En av fördelarna med 

betongväggen är att tillverkaren gör el-installationerna redan i fabrik. 

En jämförelse av två ytterväggar var inte tillräckligt underlag för ett examensarbete. Därav kom idén 

att utveckla en mall som snabbt kan utveckla flera ytterväggsalternativ. Jämförelser av olika typer av 

ytterväggar för projekt är ett tidskrävande arbete vilket skulle kunna underlättas med hjälp av en mall 

som kan beräkna ytterväggarnas påverkan på projektet. 

 

1.2  Syfte och målformulering 

 

Syftet med examensarbetet är att göra en mall för att enkelt och snabbt kunna jämföra ytterväggar i 

projekt, ur ekonomiskt- och tidsmässigt perspektiv samt beräkna U-värdet. Dessa parametrar är utsågs 

efter att en utvärdering gjordes av vad Järntorget behövde och vad som var tidsmässigt möjligt i 

arbetets tidsram. U-värdet är viktigt vid val av yttervägg då miljökrav på värmegenomgång måste 

uppfyllas. Ytterligare en ytterväggstyp kommer att granskas som är uppbyggt av PIR-isolering och 

plåtreglar. Denna yttervägg är på väg att komma ut på marknaden och då väggen är tunnare än andra 

jämförbara alternativ så är det en bra vägg att jämföra med när mallen byggs upp och samtidigt utgör 

ett bra alternativ för Järntorget. 

Målet med examensarbetet är att göra en Excel-mall för att så snabbt och enkelt som möjligt kunna 

jämföra olika ytterväggar för att se vilken är det mest lönsamma alternativet att använda i nya projekt. 

Mallen ska beräkna U-värde, material- och arbetskostnader, tidsåtgång, vikt, spill och den potentiella 

bruksarea som ytterväggen tar upp, som sedan redovisar de olika slutvärdena på en slutsida med grafer 

för respektive yttervägg.  

Delmålet med detta examensarbete är att med hjälp av mallen komma fram till om det är 

betongväggen i halvsandwichformat eller utfackningsväggen som är det mest lönsamma alternativet 

för Järntorget för projekt. Därefter kommer även den tredje väggen att jämföras för att se om det finns 

ett bättre alternativ till yttervägg. 

  



2 

 

1.3  Avgränsningar 

 

Avgränsningar som är gjorda i examensarbetet med hänseende till ytterväggar är: 

 Arbets- och materialkostnader under produktionen, där inkluderas tilläggsarbeten för 

prefabricerade ytterväggar 

 Kostnader för inköp av prefabricerade ytterväggar samt montagetid 

 Skillnader i BOA/BTA för att få fram kostnad per kvadratmeter 

 U-värde (värmegenomgångskoefficienten) 

 Viktskillnader för olika ytterväggstyper 

 Avfall för material 

 

Hänsyn har inte tagits till: 

 Ljudklassning då det kräver test i laboratorium. (Isover, 2017) 

 Brandklassning då det kräver tester och blir för omfattande för mallen. 

 Priser för material är inte helt exakta utan är i vissa fall ett medelvärde per millimeter av 

materialet för att förenkla implementeringen i mallen då det hade tagit för mycket av tiden för 

att göra än mer listor. 

 Köldbryggor är ej medräknade för stålpelare i utfackningsväggarna på grund av att det skulle 

och bli för omfattande med den tid som tillgetts.  

 För fönster har ingen hänsyn tagits till fönsterstorlek i extra tillkommande tider och kostnader 

utan fönster ligger på ett genomsnittligt värde. Detta gäller även balkongdörrar. 

 

1.4  Lösningsmetoder 

 

Examensarbetet är en kvalitativ studie för att jämföra väggar. De valda lösningsmetoder som har 

använts för att få reda på mallens reliabilitet för jämförelsetester med redan existerande program som 

beräknar de olika delarna. De två programmen som använts för att göra jämförelserna med är 

LexCon/BidCon och energiberakning.se som beskrivs mer i detalj under rubriken ”5.1 Erforderlig 

fakta”. Reliabiliteten från dessa tester anses vara hög då energiberakning.se används av såväl 

myndigheter samt regeringen (Norrman, Stefan; Energiexpert på Energimyndigheten. 2017. E-

postbrev 11 maj). LexCon/BidCon är ett kalkyleringsprogram som används av stora företag så som 

JM, men även mindre företag och är ett väl beprövat verktyg. (Elecosoft, 2017) 

Styrkor hos jämförelserna mellan mallen och LexCon/BidCon är att värdena man får ut är tillräckligt 

bra för att användaren av mallen ska få en överblick för hur lång tid respektive hur mycket 

ytterväggsdelen kommer att kosta. Där efter kan avvikelsen med hjälp av en procentskillnad beräknas 

fram, vilket i sin tur kan hjälpa användaren att få en mer korrekt uppfattning om hur mycket 

ytterväggen kan kosta i slutändan samt hur lång tid det kommer att ta att uppföra den. 

Svagheten hos den här jämförelsen är att priser för spik och skruv, inte är medräknat i mallen, vilket 

ger direkt en liten skillnad. Även priser för material kan skilja en del mellan LexCon/BidCon och 

verkligheten beroende på tillverkare och annat, vilket gör att värdena man får fram inte är exakta. 

Priser för spik och skruv är inte med i mallen på grund av brist på tid. Det kan senare läggas till. 

Jämförelsen mellan mallen och energiberakning.se har styrkan, som redogjordes i första stycket, att 

både myndigheter och regeringen har använt sig av programmet energiberakning.se vilket ger en god 

reliabilitet för de jämförelser som gjorts.  
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Svagheten med en sådan jämförelse är beroende på hur många materialkombinationer som används 

när en beräkning av U-värde skall genomföras så kan det bli mindre fel på grund av att det behöver 

göras kombinationer med flera tusen kombinationer för en helt exakt beräkning med flera skikt med 

dubbla material. Därav kan det bli en skillnad mellan mallen och programmet även om man har 

samma material och värden. Enligt Stefan Norrman är sannolikt mallen något mer exakt än 

energiberakning.se då den inte räknar med flera skiktkombinationer då det endast ger ett mindre fel 

(Norrman, Stefan; Energiexpert på Energimyndigheten. 2017. E-postbrev 11 maj). 

  



4 

 

 
  



5 

 

2. Nulägesbeskrivning 

Järntorget är ett medelstort företag med ca 90 anställda tjänstemän med sin verksamhet i Stockholm 

och Uppsala. Huvudkontoret är beläget i Sundbyberg med ett lokalkontor i Uppsala. 

Järntorgetkoncernen är privatägt bolag och omsätter i dagsläget omkring 1 miljard kronor. 

 

Järntorget uppbyggt som en koncern med tre olika verksamhetsinriktningar. Första är 

”projektutveckling av bostäder” som bedrivs av Järntorget Bostad och Abacus Bostad. Andra är 

”Byggverksamheten” som bedrivs av Järntorget Bygg med inriktning nyproduktion. Järntorget bygg är 

den huvudsakliga kontakten i detta projektarbete. Tredje verksamhetsinriktningen är 

”fastighetsförvaltningen” som Järntorget Fastigheter ansvarar för.  

 

Järntorget bygger bostadshus och har ett inarbetat system som är mestadels lika i varje projekt. Detta 

medför att de kan använda lika rutiner för arbetsgången och få en mer effektiv produktion. Järntorget 

undersöker i nuläget om en ny bärande betongyttervägg i halvsandwichformat kan vara ett bra 

alternativ till den nuvarande utfackningsväggen som är utförd med plåtreglar. 

 

Järntorget byter sällan ut väggar vilket gör att de inte har ett inarbetat system för att göra detta. 

Järntorget har flera olika beräkningsprogram för att räkna ut kostnaderna för projektet.  

 

Järntorget gav i uppdrag att jämföra två ytterväggar och jämföra kostnader i produktion och andra 

fördelar och nackdelar. Järntorget byter sällan ut väggar vilket gör att de inte har ett inarbetat system 

för att göra detta. Järntorget har flera olika beräkningsprogram för att räkna ut kostnaderna för projekt. 

För att göra detta och förenkla jämförelser i framtiden för företaget så utvecklas en mall för att snabbt 

kunna jämföra väggarna mot varandra i ett projekt. Även en nyutvecklad utfackningsvägg med PIR-

isolering kommer att jämföras med mallen. Detta för att ytterligare visa på hur mallen fungerar och ge 

Järntorget att bra alternativ till nya projekt.   
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3. Teoretisk referensram 

Viktiga kurser för examensarbetet som lästs under utbildningen Byggteknik och design är:  

 

HS1019 Planering av ett byggprojekt 

 

Denna kurs gav kunskaper om hur kostnader, enhetstider och sammanställningar för projekt med 

materialadministration och inköp fungerar. Kunskaperna för att ta fram ett färdigt anbud var en 

stor del av mallen. Grundläggande kunskaper om kalkyleringsprogrammet LexCon/BidCon som 

krävs för att ta fram alla värden till mallen. 

 

AF1727 Utveckling av husbyggnader, Renovering, ombyggnad och tillbyggnad 

 

Projektarbetet i denna kurs gav grundläggande kunskaper i Excel, ekonomiska aspekten i projektet 

tillämpades, materialkunskaper om främst PIR och isolering av fasader.  

 

HS1015 Byggstyrning 

 

Kursen gav grundläggande kunskaper om anbudskalkylering såsom, tidsbegrepp, 

kapacitetsberäkningar, material och arbetskostnadsberäkningar som alla varit med i mallen till 

olika delar.  

 

AF1711 Byggteknik 2, byggfysik och materiallära 

 

Kursen gav grundläggande kunskaper för beräkning av U-värden i både sammansatta som enskilda 

skikt, var köldbryggor skapas dess problem samt grunderna om akustik och hur de används vid 

byggande. 

 

 

Tidigare examensarbeten: 
”Mer bostadsarea med tunnare ytterväggar” är ett examensarbete som gjort en mall för att visa hur 

tunnare ytterväggar med hjälp av bättre isolering kan skapa större bostadsarea i byggprojekt. I det 

arbetet gjordes ingen kostnadsberäkning för väggarna och det räknade endast på U-värden och boarea.  
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4. Faktainsamling 

4.1 Insamling av kostnader 

 

LexCon/BidCon har använts för att hämta data för enhetstider och enhetskostnader till mallen. Då 

LexCon/BidCon är ett så avancerat program med så många alternativ för varje material, exempelvis är 

det olika kostnader beroende på tjocklek för isolering, har medelpriset beräknats för att varje del. 

Undantaget är reglarna där priset och enhetstiden har en så stor differens beroende på dimensionen. 

För hur programmet ser ut finns en bilaga längre bak i rapporten. 

Järntorgets och Flens byggelement AB tidigare värden från projekt har använts där LexCon/BidCon 

inte har kunnat bidra. Exempel på detta är tilläggsarbetena i mallen. För de prefabricerade väggarna är 

kostnader hämtade från tidigare projekt samt att Ergonomic Construction levererat kostnader för 

utfackningsväggen med PIR-isolering. Tilläggsarbeten, såsom implementering av stålpelare och 

fogning, för de prefabricerade väggarna kommer från samtliga tillverkare. 

4.2 Tidigare examensarbeten 

 

Tidigare examensarbeten som tagit upp delar av vad som är med i mallen har lästs. Bland annat om 

tunnare ytterväggar som ger mer bostadsytor med samma U-värde och en annan om materialet PIR-

isolering. Även ett som beskrev köldbryggor i flerbostadshus. Hittade inget examensarbete som har 

tagit upp kostnader och intäkter med mera vid val av olika ytterväggar och dess fördelar och 

nackdelar. 

 

4.3 Litteratur 

 

Litteratur som hjälpt oss i arbetet är Praktisk byggnadsfysik skriven av Kenneth Sandin från kursen 

Byggteknik 2, byggfysik och materiallära. Denna hjälpte till vid U-värdesberäkningarna. 

 

4.4 Beslut och remisser som har tagits hänsyn till i arbetet: 

 

Beslutet om krav på nära nollenergibyggnader som regeringen beslutade i december 2016 som ska 

börja gälla 2021.(Regeringen, 2016) 

Remiss från boverket ”RAPPORT 2015:26” som beskriver förslag på hur detta krav från regeringen 

ska kunna uppfyllas. (Boverket, 2015)  
 

4.5 Intervjuer 

Intervjuer har utförts med flera medarbetare på Järntorget för att få fram kostnader och synpunkter på 

hur en jämförelse på en vägg ska gå till.  

Intervju och mailkontakt har skett med Ergonomic Constructions VD Stefan Sjöström för att få fram 

uppgifter, kostnader och enhetstider för PIR-väggen som han har ansökt patent på. (Sjöström, Stefan; 

VD på Ergonomic Construction. 2017. Intervju 11 april)  

Mailkonversation med Stefan Norrman på Energimyndigheten som har utvecklat U-

värdesberäkningen på energiberakningar.se, för att säkerställa U-värdenas reliabilitet. (Norrman, 

Stefan; Energiexpert på Energimyndigheten. 2017. E-postbrev 11-13 maj) 
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5. Genomförande 

5.1 Erforderlig fakta 

5.1.1 PIR-isolering 

 

Nedan finns en kort beskrivning om PIR-isolering. Anledningen till detta är för att öka kunskapen om 

detta högpresterande isoleringsmaterial för ytterväggar. Andra material i mallen är  

 

PIR-isoleringen anses vara ett högpresterande isoleringsmaterial då isoleringsförmågan är högre än 

många andra isoleringsmaterial. Jämför man 100 millimeter PIR-isolering med andra 

isoleringsmaterial så måste tjockleken på de andra materialen vara, exempelvis 154 millimeter för 

mineralull (stenull) eller 146 millimeter för XPS-isolering. (Takcentrum Sverige AB 2017) 

 

Materialet är styvt och består av en oljebaserad plast som har en cellstruktur med innehållande drivgas. 

Drivgasen har en bättre isoleringsförmåga än luft vilket är anledningen till att det har ett låg 

lambdavärde på 0,020-0,023, dock avtar drivgasens effekt med tiden. Materialet finns både i form av 

skivor samt skum som används till fogtätning på plats. (Per Levin 2010, 46-47) 

 

Brandegenskaperna hos PIR-isoleringen finns det delade meningar med. Enligt ett storskaligt brandtest 

för olika isoleringsmaterial, så uppnår inte PIR den brandklass som den sägs ha. PIR i Euroklass E 

klarade det småskaliga testet SBI (EN13823), dock i det större testet ”Room Corner Test” visade sig 

isoleringen bara klara av 50 sekunder. (Ulf Söderlund 2015) 

 

PIR-isoleringen kan både användas vid nyproduktion och ROT-projekt. Då materialet har en livslängd 

på över 50 år anses det inte behövas bytas ut under byggnadens livstid vid nyproduktion. Det finns 

även möjlighet att återvinna materialet och använda det på nytt genom att krossa skivorna i bitar och 

sedan pressa ihop det igen till nya skivor. (Sally Touma och Pernilla Jardemyr 2013, 5) 

5.1.2 LexCon/BidCon bygg och anläggning 

 

LexCon/BidCon bygg och anläggning är ett kalkylprogram som är utvecklat av Elecosoft. Programmet 

är till för att små och stora företag skall enkelt kunna göra anbudskalkyler för olika projekt och 

innehåller uppslagsböcker, priser samt tid och ackordsunderlag. Det medför till att användaren kan få 

ut rapporter och utskrifter, inköp samt Slutsida/Á-pris. (Elecosoft, 2017) 

 

Materialpriset i programmet uppdateras automatiskt två gånger per år beroende på marknadspriset. Det 

finns dock en möjlighet att ända priser själv i programmet om användaren har det behovet. Med hjälp 

av register och funktioner kan Bidcons prislistehantering hantera användarens specifika avtalspriser i 

programmet. (Elecosoft 2017) 

 

För enhetstider finns det tre olika tidslistor i programmet; Nybyggnadslista 99, Ombyggnadslista 99 

samt Bidcon-listan. Eftersom att enhetstider är approximerade värden kan man manuellt ändra det till 

användarens egna enhetstider för olika moment i produktionen. (Elecosoft 2017) 
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5.1.3 Energiberakning.se 

 

Energiberakning.se är en hemsida utvecklad av tidigare Energiexperten på Boverket, Stefan Norrman 

och drivs helt ideellt. Under hans tid på Boverket var han med och författade de energihushållsregel 

som finns i BBR. Stefan Norrman jobbar idag med ett regeringsuppdrag hos Energimyndigheten. 

(Norrman, Stefan; Energiexpert på Energimyndigheten. 2017. E-postbrev 11 maj) 

 

Beräkningarna i programmet följer inte bara direktiven från EU, men också svenska regler och 

standarder samt är baserade på de fysiska lagat och allmänt accepterade beräkningsmetoder. 

Programmet är till skillnad från kommersiella U-värdesprogram, är det helt gratis att använda för vem 

som helst, utan inloggning. (energiberaking.se, 2017)  

 

U-värdesberäkingsprogrammet på hemsidan har används för regeringsuppdrag exempelvis 

framtagningen av ”Rapport 2014:19 Skärpta energihushållningskrav” som finns att köpa på boverkets 

hemsida. Ett annat exempel på när det här programmet har används var 2015 när Energimyndigheten 

och Boverket använde programmet för att få fram en rapport om lågenergibyggnader, ”Utvärdering av 

lågenergibyggnader”. (energiberaking.se, 2017) 

 

Delen som används i U-värdesprogrammet visas i bilden nedan och beskrivs i steg under bilden. 
 

 
Figur 1 - U-värdesberäkning från energiberakning.se 

 

Med 5 enkla steg kan man få fram U-värdet för byggnadsdelen. 

 

1. Välj material och tjocklek (PIR-isolering är ej med i listan) 

2. Här visas alla lager som har lagts till (Gör om steg 1 tills alla byggmaterial är med) 

3. Andelen reglar i byggnadsdelen i % (Observera att andelen reglar endast läggs till i de lager 

med mineralull!) 

4. Välj vad för material reglarna är gjorda av 

5. Här beräknas U-värdet för byggnadsdelen fram 

6. ”Extra värmeflöde, köldbryggor” har inte beaktats i detta arbete.  
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5.1.4 U-värdesberäkning 

 

Idag ligger dagens U-värdesnivå för ytterväggar på 0,18 för ”byggnader med ett annat 

uppvärmningssätt än elvärme” och 0,10 för ”byggnader med elvärme där Atemp är 51-100 m2”, enligt 

Boverkets byggregler (Boverket, 2017-05-02).  

Som tidigare nämn så är U-värdet, värmegenomgångskoefficienten, inte bara en viktig del, men också 

den mest komplicerande delen i denna mall. Det som gör denna del så komplicerad är de tre 

dubbelskikt som finns i mallen som gör att det inte går att använda sig av den vanliga metoden för att 

beräkna U-värden för olika byggnadsdelar. Det vill säga först beräkna R-värdet, värmemotståndet, 

med hjälp av λ-värdet, värmekonduktiviteten, som visas nedan;  

 

R-värde (
(𝑚2 ∙ °𝐶)

𝑊
) =

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑡𝑗𝑜𝑐𝑘𝑙𝑒𝑘 (𝑚)

𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎 𝑙𝑎𝑚𝑑𝑎𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑡 (
𝑊

𝑚 ∙ °𝐶
)

 

∙ 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 

Formel 1 - Beräkning av R-värde 

𝑙 
 

För att sedan beräkna ut U-värdet med; 

 

"𝑈 − 𝑣ä𝑟𝑑𝑒" (
𝑊

(𝑚² ∙ °𝐶)
) =

1

𝑅1 + 𝑅2 + ⋯ + 𝑅𝑛
 

Formel 2 - Vanligt sätt att beräkna U-värde 

Kursen ”Byggteknik 2, byggfysik och materiallära, AF1711” behandlade hur U-värdet skall beräknas 

med en speciell metod, då ytterväggen har fler än ett dubbelskikt i en vägg. Vilket leder till att mallen 

får ett mer korrekt U-värde för den önskade vägg som tas fram ur mallen. 

 

Metoden går ut på att ta fram två olika U-värden, Uλ och UU. Dessa två används sedan i en formel för 

att få fram det korrekta U-värdet på väggen. Det beskrivs mer ingående i kurslitteraturen ”Praktiskt 

byggnadsfysik” under rubriken ”Sammansatta väggar” från ovanstående kursen.  

 

5.1.4.1 UU-värdet 

 

För att få fram UU-värdet för väggen, beräknas R-värden och andelar för varje fall som kan uppstå, det 

vill säga när ”regel-regel”, ”regel-isolering”, ”isolering-regel” samt ”isolering-isolering” möts. 

Exemplet nedan visar hur Andel och R-värde för ”regel-regel” räknas ut: 

 

 

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛 ”𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙 − 𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙” (−) = "𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟 𝑖 𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡 1" ∙   "𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟 𝑖 𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡 2" 

Formel 3 - Beräkning av andelar för respektive fall 

 

𝑅 − 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 ”𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙 − 𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙” = R-värde för reglar i skikt 1 + R-värde för reglar i skikt 2 + 

+ "𝑅 − 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑘𝑒𝑙𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡 𝑖 𝑣ä𝑔𝑔𝑒𝑛" 

Formel 4 - Beräkning av R-värde för respektive fall 
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I figuren nedan visas resultatet på hur fördelningen kan se ut i en vägg med två dubbelskikt. 

 
 

R-värde enkelskikt 5,562 

R-värde R/R 5,895 

R-värde R/I 6,82379689 

R-värde I/R 14,3620157 

R-värde I/I 15,2905872 

Andel R/R 0,00042188 

Andel R/I 0,00332813 

Andel I/R 0,11207813 

Andel I/I 0,88417188 

Total andel 1 
 
Tabell 1 - Fördelning och andelar reglar respektive isolering 

 

UU-värdet beräknas sedan med formeln nedan: 

 

𝑈𝑈 = 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 (𝑅/𝑅) ∙
1

𝑅 − 𝑣ä𝑟𝑑𝑒(𝑅/𝑅)
+ 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 (𝑅/𝐼) ∙

1

𝑅 − 𝑣ä𝑟𝑑𝑒(𝑅/𝐼)
+ 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 (𝐼/𝑅) ∙ 

∙
1

𝑅 − 𝑣ä𝑟𝑑𝑒(𝐼/𝑅)
+ 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 (𝐼/𝐼) ∙

1

𝑅 − 𝑣ä𝑟𝑑𝑒(𝐼/𝐼)
 

Formel 5 - Beräkning av UU-värde 

 

5.1.4.2 Uλ-värdet 

 

Väggens Uλ-värde beräknas som formeln nedan visar: 

 

 

"𝑈𝜆 − 𝑣ä𝑟𝑑𝑒" =
1

𝑅1 + 𝑅2 + ⋯ + 𝑅𝑛
 

Formel 6 - Beräkning av Uλ 

 

5.1.4.3 Väggens U-medelvärde 

 

Då U-medelvärdet ligger någonstans mellan UU- och Uλ-värdet beräknas det ut med hjälp av formeln 

nedan: 

 

𝑈 − 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =
2 ∙ 𝑈𝜆 ∙ 𝑈𝑈

𝑈𝜆 + 𝑈𝑈
 

Formel 7 -Beräkning av U-medelvärde 
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5.1.5 Fakta om yttervägg 1 

 

 
Figur 2 - Uppbyggnaden av yttervägg 1 

5.1.5.1 Uppbyggnad 

 

Övergripande information om väggen: 

 

Utvändigt: 

Utvändigt är det ett enstegstätat putssystem som byggs upp med en putsbärare i stenull och på det 

20mm putsbruk. 

 

Prefabricerad utfackningsvägg: 

Den prefabricerade delen byggs upp i fabrik och fraktas med lastbil till bygget. Väggen är byggd med 

vindskyddsskiva i gips, stålreglar och stenull i ett skikt, ångspärr i åldersbeständig plast samt att den är 

uppreglad med 45x45 millimetersreglar för installationsvägg.  Där fönster monteras sitter det även 

träreglar runt fönstren och ut till botten och toppen för bärighetens skull. Då utfackningsväggen i sig 

självt inte kan bära upp bjälklagen så monteras det stålpelare. Stålpelarna isoleras med 30mm 

brandisolering.  

 

Installationsväggen monteras med alla reglar förutom den nedre som först kan monteras efter att 

utfacknings blivit satt på plats och skruvats fast. Då väggen inte har någon bärande förmåga så 

monteras det stålpelare i den prefabricerade delen med utvalda mellanrum för att uppfylla byggnadens 

bärförmåga.  

 

Invändigt: 

Det som behöver göras invändigt i produktionen är att montera den nedre regeln i installationsväggen, 

eldragning, isolering och gipsskivor samt eventuella kortlingar i väggen.  
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5.1.5.2 Fördelar 

 Stenull är gammalt och är väl beprövat i branschen. 

 Väggen är lätt vilket medför färre transporter till produktionen jämfört med tyngre väggar. 

 

5.1.5.3 Nackdelar 
 

 Nackdelen är vid fönster och balkongdörrar är det träreglar i väggen som är organiskt material 

och utgör därför risk för röta och mögel vid vatteninträngning. Relativt dåliga U-värden på 

väggen vilket medför att den blir tjock för att uppnå en bättre värmegenomgångsvärde. 

 Stålpelarna skapar en köldbrygga då de sitter i lagret med stenullisolering. Hur hög denna 

köldbrygga blir är beroende på storlek och tjocklek på pelaren.  

5.1.6 Fakta om yttervägg 2 

 

 
Figur 3 - Uppbyggnaden av yttervägg 2 

5.1.6.1 Uppbyggnad 

 

Övergripande information om väggen: 

 

Utvändigt: 

Utvändigt är det ett enstegstätat putssystem som byggs upp med en putsbärare i stenull och på det 20 

millimeter putsbruk. 

 

Prefabricerad del: 

Den prefabricerade delen är gjord som en bärande betongvägg med PIR-isolering i 

halvsandwichformat med betongdelen på insidan. Eldragningen sker här i fabriken och förläggs i 

betongen. Monteringen sker genom att den gjuts fast i bjälklaget med undergjutning samt att väggarna 

svetsas ihop med järn i överkant som är ingjuten i betongen. (Arengård, Patrik; VD Järntorget Bygg 

AB. 2017. Intervju 28 mars) 
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Invändigt: 

Invändigt görs endast ytskiktet så som målning eller tapetsering. Detta finns inte med i mallen så där 

kommer inget att visas som kostnader. 

5.1.6.2 Fördelar 

 En del arbete i produktionen minskar då endast ytskikt är kvar att göra på väggarnas insida. 

 Inget arbete med stålpelare behöver utföras då betongväggen är bärande i sig. 

 Då det inte krävs några stålpelare i väggen så minskar andelen köldbryggor. 

 Då väggen är tung så ökar byggnadens tidskonstant vilket medför lägre 

värmeuppvärmningskostnader samt att inomhustemperaturen blir jämnare och behagligare 

varma somrar. (ekobyggportalen, 2017) 

 Väggen saknar organiskt material vilket gör den fukttålig och ingen risk för röta 

 Med PIR-isolering kan väggens tjocklek minskas jämfört med stenull 

5.1.6.3 Nackdelar 

 Blir en tjockare vägg än med jämförbara alternativ vilket medför att bruksarean blir mindre än 

med utfackningsväggarna.  Jämfört mot stenullen vid högre krav på väggens isolering 

försvinner denna nackdel då PIR har ett bättre värmeisoleringsvärde. 

 Fler transporter då betongväggen är tyngre än vanliga utfackningsväggar 

5.1.7 Fakta om yttervägg 3 

 

 

 
Figur 4 - Uppbyggnaden av yttervägg 3 

 

5.1.7.1 Uppbyggnad 
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Övergripande information om väggen: 

 

 

 

 

 

Utvändigt: 

 

Utvändigt är det ett enstegstätat putssystem som byggs upp med en putsbärare i stenull och på det 20 

millimeter putsbruk. 

 

 

Prefabricerad: 

 

Den prefabricerade delen är gjord i fabrik på flensbyggelement i ett samarbete med Ergonomic 

Construction. Det är en patenterad lösning som medför att väggen inte har några genomgående reglar 

vilket förbättrar värmeisoleringen betydligt.  (Sjöström, Stefan; VD Ergonomic Construction. 2017. 

Intervju 11 april.) Den prefabricerade väggen kan göras i olika varianter med ett huvudskikt som 

innehåller ej genomgående plåtreglar och PIR-isolering. Utåt monteras sedan en utvändig gipsskiva 

och utanpå den kan en extra PIR-skiva i 40-50millimeter väljas. Mot insidan av väggen monteras det 

liggande 45x45 reglar för den invändiga installationsväggen förutom den nedersta regeln som skickas 

med separat då väggen fästs genom att fälla ut fästanordningar ur den undre plåtregeln.  

 

5.1.7.2 Fördelar 
 

 Väggen saknar organiskt material vilket gör den fukttålig och fri från röta. 

 Väggen är lätt vilket medför färre transporter till produktionen jämfört med tyngre väggar. 

 Med PIR-isolering kan väggens tjocklek minskas jämfört med stenull.  

 

5.1.7.3 Nackdelar 
 

 Väggens egenskaper vid brand skiljer sig jämfört med stenull och det är olika uppgifter hur 

bra eller dåligt det är enligt olika källor. Mer om detta under rubriken ”5.1.1 PIR-isolering”.  

 Lätta väggar medför sämre tidskonstant för byggnaden. (ekobyggportalen, 2017) 

 Sämre ljudisolering jämfört med betongvägg.  

 Stålpelarna i väggen medför en köldbrygga. 
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5.2 Mallens uppbyggnad 

 

Denna del kommer att förklara grundligt hur mallen är uppbyggd, var värden är inhämtade och hur 

användaren går tillväga för att använda sig av mallen. I rapporten är en manual för mallen framställd 

och bifogad. 

I mallen är de gröna cellerna är avsedda för att användaren att fylla värden och de blåa är beräkningar 

som mallen gör själv. Den utgivna versionen är låst så att användaren endast kan fylla i data i de gröna 

cellerna. 

 

 

Mallen består av följande delar: 

 

1. Husets mått och arbetskostnader 

2. Tilläggsarbeten 

3. Övriga värden 

4. Väggens uppbyggnad 

5. U-värdesberäkning och vikt 

6. Kostnader och tider 

7. Tilläggsarbeten 

8. Flikarna 

9. Dolda flikar 

10. Slutsida 

11. Nollställningsknappar 
 

För att få en helhetsbild över hur dessa delar ligger i mallen finns i bilaga 1 längst bak i rapporten. För 

att få en helhetsbild över slutsidan hänvisas det till ”Bilaga 2: Resultat av 6.3.1 och 6.3.2 i mallen” 

samt ”Bilaga 3: Resultatet av 6.4 i mallen”. 

 

5.2.1 Husets mått och arbetskostnader 

 

I denna del beskriver användaren vad byggnaden har för yttre och inre mått för att programmet sedan 

skall kunna beräkna mängden material, kostnader och tider.  

 

”Utvändig yta” beräknas med de värden som står under 1.Fönster/dörrarea, 2.Fasadhöjd och 5. Husets 

yttre omkrets. Fasadens area subtraheras med fönster/dörrarean för att få reda på materialåtgången för 

arbetet på fasaden. Kostnader och tider för fönster och dörrar beräknas separat då de tillhör 

”tilläggsarbeten”. Fasadhöjden är beroende på vad det är för tak, exempelvis så måste man mäta en 

genomsnittlig höjd från mitten av huset om man har ett pulpettak. 

 

”Husets inre omkrets” beräknas automatiskt beroende på hur tjock väggen blir. Det leder till att 

användaren kan jobba ostört med väggens tjocklek utan att behöva gå tillbaka och ändra ”husets inre 

omkrets” varje gång användaren gör en ändring i ”Väggens uppbyggnad”. 

 

”Invändig yta” beräknas fram med de värden som står under 3. Antal våningsplan, 4.Höjd bjälklag till 

bjälklag och 5.Husets inre omkrets.  

 

Här fyller användaren även i ”Montage-/arbetskostnad” beroende på vem/vilka som kommer att 

utföra jobbet. I och med att detta kan skilja beroende på vem som utför arbetet så är denna del upp till 

användaren att fylla i rätt värden. 
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Figur 5 - Husets mått och kostnader för arbete 

5.2.2 Tilläggsarbeten 

 

Dessa tilläggsarbeten syftar på arbeten som tillkommer under produktionen när prefabricerade 

ytterväggar används och är framtagna av Järntorget själva från tidigare arbeten. De olika 

tilläggsarbetena som har tagits med i mallen är: 

 

 Stålpelare  

 Undergjutning/Anfang  

 Tilluftsdon(i prod.) 

 Tilluftsdon(prefab) 

 Kortlingar 

 Drev/fog 

 El-arbete 

 Fönster, utfackning 

 Fönster, betong 

 Bjälklagsform, 30 mm 

 Listpaket(hammarband) 

 Träfasad(tejpningweber) 

 Vinklad underbröstning 

 Balkongdörr



 

 

 

Genom att vänsterklicka på den vänstra kolumnen kommer en lista upp, därefter ska användaren välja 

det som kommer att tillkomma i arbetet och fylla i ”Antal/mängd”. Det illustreras också i figuren 

nedan.  

 

 
Figur 6 - Tilläggsarbeten i mallen 

 

 

I ”Tilläggsarbeten (fortsättning)” som beskrivs mer ingående senare i rapporten, kommer en 

beskrivning på vad man får ut av de värden användaren har satt in. 

 

5.2.3 Övriga värden 

 

Här ska användaren fylla i vad den ”estimerade försäljningspriset per kvadratmeter” blir för projektet. 

Denna del är kopplad till slutsidan för att ta reda på hur mycket pengar företaget förlorar respektive 

vinner på en tjockare/tunnare yttervägg. Fönster- och balkongdörrskostnad skall fyllas i ifall dessa 

tilläggsarbeten kommer att tillkomma. Anledningen till det är för att fönster och balkongdörrar kan 

fyllas i av användaren är för att priset skiljer kan variera beroende på vem leverantören/tillverkaren är. 

Figuren nedan visar hur denna del ser ut i mallen. 

 

 
Figur 7 - Övriga värden för användaren att fylla i 
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5.2.4 Väggens uppbyggnad 

 

Här fyller användaren i vad ytterväggen ska bestå av för material och tjockleken på varje skikt. Den 

här delen av mallen är uppdelad i tre huvudgrupper och är det sista som kommer att fyllas i av 

användaren, resten kommet att beräknas automatiskt.  

 

Huvudgrupperna är Utvändigt, ”Prefab.” och ”Invändigt”. Huvudsakliga anledningen till att de finns är 

för att användaren lätt ska kunna identifiera vad för skikt som tillhör vilken arbets-/montagekostnad, 

det vill säga vilken entreprenör som gör vad. Exempelvis kan en utför utvändiga fasadarbetet, medan 

en annan entreprenör monterar de prefabricerade  

 

 

Användaren måste i den här delen av mallen fylla i: 

 

1. Material 

2. Tjocklek för varje skikt 

3. c/c-regel (Endast dubbelskikten) 

4. Regeldimension (Endast dubbelskikten) 

5. Exklusivt för varje del (Utvändigt, prefabricerad och Invändigt) 
 
 

5.2.4.1 Material 

 

Materialen som används i mallen har tagits både från tidigare och framtida projekt hos Järntorget. 

Enhetstider och enhetskostnader har inte bara tagits ifrån Järntorgets tidigare projekt, utan också 

kostnadsberäkningsprogrammet Lexcon/Bidcon. Programmet har sedan tidigare används i kursen 

”Planering av ett byggprojekt HS1019”, där tider och kostnader av ett byggprojekt beräknades fram i 

kostnads-och anbudskalkyler. 

 

De material som finns i programmet visas i bilden nedan. 

 

Under tiden värdena, det vill säga enhetstider och materialkostnader, för dessa 

material plockats ifrån Lexcon/Bidcon så bestämdes begränsningen på hur exakta 

dessa värden kan vara i mallen. Värdena i kostnadsberäkningsprogrammet för 

respektive material är beroende av många faktorer, såsom enhetstiden för stenull 

kan bero på tjockleken samt att värdet på materialet kommer att förändras 

beroende på priserna på marknaden. Följden blir att mallen kommer att ha 

ungefärliga enhetstider och materialkostnader. 

 

Däremot så är enhetstider och materialkostnaderna för trä- och plåtreglarna olika 

beroende på vad det är för dimension på regeln. Anledningen till detta är att 

mallens utformning med flikarna, som kommer att beskrivas mer i ett senare 

avsnitt.   

 

 

Vad som visas i listan beror på vilket skikt man är i. Exempelvis så har listan i skiktet längst ut (längst 

till vänster i mallen) på delen ”Utvändigt”, endast fasadmaterial. Anledningen till detta är att inte 

förvirra användaren med andra material som inte används på yttersta skiktet av fasaden. Ett annat 

exempel är i dubbelskikten visas endast reglar och isolering.  

Figur 8 - Material som finns i mallen 
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Denna del är en av de viktigaste delarna då alla värden det vill säga materialkostnader, enhetstider, 

lambdavärden och densiteter utgår från denna ruta. Beroende på vad användaren lägger i för material 

kommer mallen att automatiskt plocka fram de värden som behövs för att beräkna U-värde, kostnader, 

tider och så vidare.  

 

I bilden nedan illustrerar hur en av listorna för material ser ut i mallen. 

 

 

Figur 9 - Visar hur det ser ut att välja material till ett skikt 

5.2.4.2 Tjockleken för varje skikt 

 

Här skriver användaren in tjockleken för respektive skikt, denna paragraf är kopplad till både U-värde- 

och materialkostnadsdelen. Som tidigare nämnt är den totala tjockleken, som visas längst till höger i 

”Väggens uppbyggnad” kopplad till beräkningen av ”husets inre omkrets”, vilket betyder att 

användaren inte behöver ändra ”husets inre omkrets” manuellt. En annan del den är kopplad till är 

materialkostnadsberäkningarna som finns mer beskrivet under rubriken ”5.2.6 Kostnader och tider”. 

 

 

Figur 10 - Tjocklek för skikt 

5.2.4.3 C/c-regel 

 

C/c-regel eller ”centrum till centrum”-regel är en viktig del för att mallen ska kunna beräkna rätt andel 

reglar och isolering i ett dubbelskikt. Denna del är inte bara kopplad andelarna ovan för det skiktet för 

att man ska kunna räkna ut U-värdet, men också till beräkning av kostnaderna för reglarna. C/c-regel 

finns endast beläget i de tre dubbelskikt som finns i mallen, detta visas i bilden nedan.  

 

 
Figur 11 - C/c-regel för skikt 3, 7 och 9 
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5.2.4.4 Regeldimension 

 

Regeldimensionen är kopplad till materialkostnaden och arbetstiden. Beroende på vad användaren har 

för reglar i skiktet så kommer denna att anpassa sig efter det. Skillnaden mellan trä- och plåtreglarna i 

mallen är att det som visas i listan för träreglar är (Trä) 45x195 medan för stål står det (Plåt) R195. 

Används exempelvis träreglar kommer regeldimensionen visa som på bilden nedan. 

 

 
Figur 12 - Visar hur det ser ut att välja regeldimensionering i mallen 

 

Anledningen till att alla reglar i denna mall har bredden 45 millimeter är för att inom bygg är det den 

mest använda regelbredden i väggar.  

5.2.4.5 Exklusivt för varje del (Utvändigt, prefabricerad och Invändigt) 

 

I denna del förklaras det som är exklusivt för de delar i mallen som användaren behöver göra val i för 

att beräkningar skall kunna genomföras på rätt sätt.  

  

Utvändigt 

 

Ovanför skikt 1 finns frågan ”Luftspalt mellan 1 och 2?”. Den är ställd för att om ytterväggen har en 

luftspalt mellan skikt 1 och 2 räknas inte fasadmaterialet med i U-värdesberäkningen.  

 

 
Figur 13 – Exklusivt för utvändig del i mallen 

 

Prefabricerad 

 

Kostnad (kr/m2) och Enhetstid (h/m2) är något som mallen inte beräknar automatiskt i den 

prefabricerade delen. Anledningen till det här är att material- och tillverkningskostnaden samt 

enhetstid av ytterväggen beror på tre faktorer. För det första så kan det vara en stor skillnad på 

kostnader och enhetstider när man bygger en väggdel i fabrik jämfört med att bygga upp den delen på 

plats. De värden som finns att plocka fram är värden för arbete under produktion. För det andra så kan 

det vara en stor skillnad på vem tillverkaren är, om det är en stor eller liten aktör. Större aktörer kan få 

fram större volymer till ett mindre pris. För det tredje är inte enhetstiden för tillverkningen något som 

spelar roll för tiden under produktionen. 
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”Svara på frågan: Är väggen tillverkad av Ergonomic Construction?”, anledningen till att frågan är 

med i mallen är för att mallen är anpassad för att kunna räkna ut U-värdet för en ny typ av 

utfackningsvägg. Utfackningsväggen beskrivs mer ingående i ett tidigare avsnitt i detta 

examensarbete.  

 

Bilden nedan illustrerar hur den prefabricerade delen ser ut i mallen. 

 

 
Figur 14 - Exklusivt för prefabricerad del i mallen 

 

Invändigt 

 

Anledningen till att frågan ”Reglar görs prefab?” är ställd i den invändiga delen av mallen är för att 

reglarna på insidan, i vissa fall, monteras i fabrik. Det medför att alla reglar förutom den översta och 

nedersta regeln inte kan räknas in som en kostnad och arbetstid under produktion. Genom att 

användaren klickar i ”Ja” i rutan till höger om frågan, så beräknar mallen automatiskt fram 

produktionskostnaden för den här delen. 

 

 
Figur 15 - Exklusivt för invändig del i mallen 

5.2.5 U-värdesberäkning och vikt  

 

Från och med U-värdesberäkningen och framåt beräknar mallen av sig självt utan att användaren 

behöver göra något. 

 

Vikten per kvadratmeter är något som är bra att kunna jämföra väggarna emellan. Denna parameter 

har både betydelse för att anpassa husgrunden till vikten hos byggnaden och beroende på vad det är för 

underlag i marken på tomten.  

 

Ytterväggens U-värde har beräknats som i det tidigare avsnittet ”U-värdesberäkning” beskriver, under 

rubriken ”Erforderlig fakta” med hjälp av ”lambda- och U-värdesmetoden”. Anledningen till att alla 

lambdavärden redan är satta är för att användaren ska snabbt kunna få fram sina värden. För att ändra 

värdena hänvisas stegen under rubriken ”Gömda Flikar” i manualen som är en bifogad fil till denna 

rapport. 

 

I mallen visas de olika värden för varje metod där U-medelvärdet visas näst längst ned i bilden nedan, 

”0,100”. U-värdet med 8% köldbrygga kommer ifrån ett examensarbete som undersökte storleken på 

köldbryggor i flerbostadshus. (Emil Nordmark 2017, 20) 

 

 

 
Figur 16 - U-värdesdelen ser ut i mallen 
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5.2.6 Kostnader och tider 

 

I den här delen kommer dessa punkter att behandlas: 

 

 Tidigare värden 

 Spill (%), Spill (m2, m) kostnad spill (kr) 

 Total mängd material (m2, m) och materialkostnad (kr) 

 Tidsåtgång (h) och Arbetskostnad (kr) 

 Tilläggsarbeten (fortsättning) 

5.2.6.1 Tidigare värden 
 

Relevanta värden för kostnader och tider samt val av material som tidigare har fyllts i av användaren 

har tagits med i denna del. I bilden nedan visas hur denna del det ser ut i mallen och vad som tagits 

från tidigare delar. 

 

 
Figur 17 - Visar material, tjocklek, andel, vikt, Total ytterväggsyta och area för varje byggmaterial 

 

Som bilden illustrerar är alla material från delen ”Utvändigt” med för att användaren ska lätt kunna se 

vilka värden som hör till vilka material. Rutorna under ”Material” är därför kopplade med det man har 

valt i skikten från ”Väggens uppbyggnad”. Det samma gäller för de resterande delarna förutom ”Area 

för varje byggmaterial”, den är beräknad genom att multiplicera ”Andel” med ”Total ytterväggsyta”.  

 

5.2.6.2 Spill (%), Spill (m2, m) kostnad spill (kr) 

 

Denna del är direkt anslutet till figur 17 och är något som inte bara är kostnads krävande, men också 

tidskrävande. När kostnaden för spill har beräknats har en metod där åtgångstalet används för att få 

fram andelen spill i m2 eller m, beroende på vad det är för material. Fördelen med denna metod är att 

det underlättar för användaren att göra avstämningar under arbetets gång, kostnaden för spillet visas 

som ett inköpspris och tidsåtgången beräknas då som en teoretisk mängd. (Bengt Hansson, Stefan 

Olander och Mats Persson 2008, 209-210) 

 

 
Figur 18 - Visar spill och spillkostnad i mallen 

 

Spill (%) är hämtade värden ifrån Lexcon/Bidcon 
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5.2.6.3 Total mängd material (m2, m) och materialkostnad (kr) 

 

Den totala mängden material är mängden material som behövs adderat med spillmängden. På grund av 

att reglar inte beräknar sina enheter med kvadratmeter utan längdmeter, har en annorlunda metod 

använts. Enligt följande sätt: 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑦𝑡𝑡𝑒𝑟𝑣ä𝑔𝑔𝑦𝑡𝑎 ∙ 1,5 ∙
(1 + 𝑆𝑝𝑖𝑙𝑙 (%))

c/c − 𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙
 ;  𝐷Ä𝑅 1,5 ä𝑟 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟 𝑟𝑢𝑛𝑡 𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 & 𝑑ö𝑟𝑟 

Formel 8 - Beräkning av total mängd reglar 

Med hjälp av den totala mängden material kan materialkostnaden för varje material beräknas genom 

att multiplicera totala mängden material med den specifika enhetskostnaden för varje material (som 

har hämtats ifrån Lexcon/Bidcon). 

 

 

 
Figur 19 - Visar hur "total mängd material" och "materialkostnad" ser ut i mallen 

5.2.6.4 Tidsåtgång (h) och Arbetskostnad (kr) 

 

Tidsåtgången är en viktig del att veta från början inte bara för att man under projekteringen skall 

kunna göra en korrekt strukturplan utan också för att man skall kunna följa upp det under 

produktionen. Den beräknas genom att multiplicera enhetstiden för vardera material med den totala 

yttre- respektive inreväggyta beroende på om det är ”Utvändigt” eller ”Invändigt” användaren 

beräknar.  

 

Enhetstider för varje material har hämtats från Lexcon/Bidcon och är ett värde som är uppskattat för 

hur lång tid det tar för en byggarbetare att montera. Värdena kan variera beroende på hur kunnig 

personen är, exempelvis tar det längre tid att regla upp en vägg för en lärling jämfört för en 

byggarbetare som har 10 års arbetserfarenhet inom det. 

 

Arbetskostnaden som är det sista som beräknas i denna del är kopplad med det som användaren 

tidigare har fyllt i under ”Montage-/arbetskostnad”. Genom att multiplicera tidsåtgången med 

montage-/arbetskostnaden så fås den faktiska arbetskostnaden för varje material i kronor. 

 

 
Figur 20 - Visar hur "tidsåtgång" och "arbetskostnad" ser ut i mallen 
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5.2.7 Tilläggsarbeten (fortsättning) 

 

Här visas materialkostnader, tidsåtgång och arbetskostnader för tilläggsarbetena. De beräknas på 

samma sätt som i de tidigare avsnitten Total mängd material (m2, m) och materialkostnad (kr) och 

”Tidsåtgång (h) och Arbetskostnad (kr)”. Bilden nedan visar hur tilläggsarbeten ser ut i programmet. 

 

 
Figur 21 - Tilläggsarbeten längst ned i mallen 

 

Det här är den sista delen i fliken Vägg 1. Hur denna är kopplad med de andra flikarna och vad dessa 

innehåller kommer att beskrivas i nästa under rubriken ”Flikarna”. 

 

5.2.8 Flikarna 

 

Längst ned i Excel visas det fyra flikar: 

 

1. Vägg 1, 2 och 3  

2. Slutsidan 

 

De fyra flikarna är det som användaren kommer att kunna se när han/hon öppnar mallen, det finns 

dolda flikar med material, listor och data som behövs för att mallen ska fungera, vilket beskrivs mer i 

detalj under rubriken ”Dolda Flikar”. Bilden nedan visar hur det ser ut i mallen. 

 

 
Figur 22 - Flikarna som visas för användaren 

5.2.8.1 Vägg 1,2 och 3 

 

Vägg 1 är uppbyggt som beskrivet i tidigare avsnitten 5.2.1 till och med 5.2.6. Vägg 2 och vägg 3 är 

kopior av vägg 1, dock med ett undantag. Värden för husets mått som användaren har fyllt i data i 

kommer att vara det samma i alla delar, på grund av att husets förutsättningar inte kommer att ändras. 

Och som tidigare beskrevs i delen ”Husets mått och arbetskostnader” är innermåttet på huset beroende 

av vad man väljer för tjocklek i ”Väggens uppbyggnad”.  

 

5.2.8.2 Slutsidan 

 

Slutsidan är den delen i mallen som kommer att visa resultatet för varje del hos alla väggar. Resultatet 

för varje del kommer att jämföras med varandra och visas grafiskt på denna sida. Då denna del är stor 

kommer det att beskrivas mer genomgående under rubriken ”Slutsidan” längre bak i rapporten. 
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5.2.9 Dolda Flikar 

 

Som beskrivits tidigare så finns det dolda flikar i mallen. Anledningen till att flikarna är dolda från 

början för att användare egentligen inte ska behöva gå in och ändra på värdena i dem i ett första skede. 

Dock så kan användaren komma åt dem genom att följa stegen som beskrivs i manualen. I bilden 

nedan visas ett par flikar som är dolda för användaren. 

 

 
Figur 23 - Exempel på vilka dolda flikar som finns 

 

I fliken Listor finns de listor som används i denna mall. Flikarna med olika material som är dolda har 

densitet, enhetstider, kostnader för materialet och lambdavärden för genomgångskoefficient finns i 

dessa flikar. 

 

De dolda flikarna kommer man åt genom att följa de enkla stegen som beskrivs i den bifogade 

manualen.  

5.2.10 Slutsidan 

 

Slutsidan innehåller all data som beräknats fram från de tre väggflikarna. Här sammanställs och 

jämförs väggarnas framräknade värden mot varandra. 

5.2.10.1 Värden från de tre väggtyperna 

Längst upp på sidan visas alla tre väggarnas värden:  

 

 ”U-värde” räknas ut genom att ta fram U-medelvärdet på väggen.  

 ”Tjocklek” räknas fram genom summan av väggens olika skikt. 

 ”Kostnad utsida vägg” är kostnaden för de moment som ska utföras på utsidan av 

prefabricerade väggen.  

 ”Kostnad insida vägg” är de moment som utförs i produktion på insidan av prefabricerade 

väggen. 

 ”Tidsåtgång i produktion” är summan av den totala tiden för alla moment som utförs på 

väggen. 

 
Figur 24 - Visar de fem ovanstående punkterna och hur det ser ut i mallen 

 ”Kostnad prefabelement” är totalsumman av priset på inköpet av den prefabricerade väggen. 

 ”Tilläggskostnader” är de extra kostnader både som uppkommer från tillverkaren av de 

prefabricerade väggarna samt de extra kostnader som utförs på arbetsplatsen. 

 ”Totalkostnad” är alla kostnader summerade inklusive arbetskostnad. 

 ”Vikt” är totalvikten för varje vägg.  

 ”Avfall” är det totala avfallet som sker under produktionen som räknats fram från spillet av de 

olika materialen som använts i väggarna i produktionen. 

 ”Minskad bruksarea p.g.a. Yttervägg” är den yta som de olika väggarna tar upp av bruksarean. 

Det är beräknat med att räkna på den totala längden av yttervägg multiplicerat med bredden. 
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Figur 25 - Visar de 6 ovanstående punkterna och hur det ser ut i mallen 

5.2.10.2 Val för störst bruksarea 

 

Nästa del på slutsidan ”Val för störst bruksarea” visar hur mycket mer bruksarea det bättre alternativet 

av väggarna ger byggnaden. Maximal skillnad intäkter visar hur mycket det i bästa fall kan ge om all 

denna utökade bruksarea blir till boarea. Värdet på den extra arean kommer från det som är inskrivet i 

manualen som användaren själv har uppskattat värdet på boarean för byggnaden.  

 

”Ökade intäkter mot jämförande vägg” visar skillnaden i totalkostnad plus den maximala skillnaden i 

intäkter för de två väggarna. Väggen som ger bäst störst bruksarea är den som det visar hur mycket 

mer intäkter projektet ger jämfört med den väggen mer mindre bruksarea. 

 

 
Figur 26 - Val för störst bruksarea 

 

5.2.11 Knappar 

 

I mallen finns det olika knappar som nollställer mallen. Bilden nedan illustrerar nollställningsknappen 

som 6 olika ställen i mappen. Det är viktigt att när man vill ändra i ”Väggens uppbyggnad” använder 

sig först av denna knapp, annars kan användaren lätt göra misstaget att exempelvis ”c/c-regel” glöms 

bort att ändras när man väljer en annan typ av regel. Därför finns en nollställningsknapp vid varje 

huvuddel (Utvändigt, Prefab och Invändigt).  

 

Anledningen till att det inte finns en ”total-nollställningsknapp” är att man inte ska råka kunna radera 

allt med ett knapptryck. När användaren en gång har tryckt på ”Nollställ” så går det inte att gå tillbaka 

då knappar är ett makro i programmet, inte ett vanligt kommando. 

 

 
Figur 27 - Nollställningsknappen 
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6. Analys och resultat 

 

 

Värden och formler i mallen har jämförts med olika program för att vara säker på att det man får ut av 

mallen är något som är korrekta. Värden som finns i mallen redovisas i en bilaga längre bak i 

rapporten. De finns för att mallen ska kunna beräkna de olika delarna och i de nästkommande kapitlen 

6.1 och 6.2 så görs jämförelsetesterna.   

 

6.1 Kostnad och tidsåtgångstest 

 

Kostnadstesterna har genomförts med hjälp av att bygga upp en del av en yttervägg, utvändigt 

respektive invändigt, i kalkyleringsprogrammet LexCon/BidCon och sedan jämföra det med en 

likadan väggdel i mallen. Då det bara är ut- och invändiga delen av mallen som beräknar material- och 

arbetskostnader samt tider för arbetet, har testet endast behandlat dessa delar. Mängden yttervägg som 
beräknas med i det här testet är 5 240,0 m2. 
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6.1.1 Test 1 - Invändigt 

 

Första testet jämfördes en vägg som ska vara jämförbart med den installationsvägg som Järntorget har 

använt sig av i tidigare projekt med utfackningsväggen, dock har denna en extra plywood. 

Väggensdelen är uppbyggd med; träreglar 45x45 med 45 millimeter isolering emellan, en 12 

millimeter plywood och en 13 millimeter gipsskiva. 
  
 

 
Figur 28 - Värden från mallen för test 1 

 
 

 
Figur 29 - Värden från LexCon/BidCon för test 1 

Resultat från test 1 

 

Totalkostnaden: 

 

Mallen får totala kostnaden 1 698 236,45 kr genom att ta materialkostnad (där spillkostnad är inräknat) 

+ arbetskostnad, medan LexCon/BidCon får 1 712 835,00 kr. Genom att räkna ut skillnaden blir det 14 

598,55 kr eller 0,85 % omvandlat till procent. 

 

Arbetstiden: 

 

Mallen får fram att arbetstiden för denna typ av vägg blir 2 464,87 timmar. LexCon/BidCon beräknar 

det till 2 462,8 timmar, det genom att ta enhetstiden (0,47) och multiplicera det med totala mängden 

(5240 m2). Skillnaden mellan mallen och kalkyleringsprogrammet blir då 2 timmar, eller 0,08 %. 
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6.1.2 Test 2 - Invändigt 

 

Test två är en likadan vägg som i test 1, den enda skillnaden är att tjockleken på träregel och isolering 

är 70 millimeter och inte 45 millimeter. Då gipsskivan och plywooden är enkelskikt kommer de att 

påverka marginellt om dessa skulle bytas ut. Anledningen till detta är för att priserna är tagna får 

LexCon/BidCon och sedan delat på dess tjocklek för att få ett kvadratmeterpris beroende på tjockleken 

i millimeter. Genom att göra det kan användaren av mallen välja en annan bredd på skikten samtidigt 

som materialpriset ökar. Mängden yttervägg som beräknas med i det här testet är 5 242,5 m2. 

 

Träregeln och isoleringen är dock ett dubbelskikt som kan differentiera mer beroende på tjockleken. 
 

 
Figur 30 - Värden från mallen för test 2 

 

 
Figur 31 - Värden från LexCon/BidCon för test 2 

 

Resultat från test 2 

 

Totalkostnaden: 

 

Mallen får totala kostnaden till 1 800 826,16 kr, medan LexCon/BidCon får 1 806 365,00 kr. 

Skillnaden blir då 5 538,84 kr eller 0,31 % omvandlat till procent. Detta pekar på att resultatet blev 

bättre än tidigare test. Anledningen till detta kommer att besvaras under resultatet för hela testet. 

 

Arbetstiden: 

 

Arbetstiden i mallen för denna typ av vägg blir 2461,296 timmar. LexCon/BidCon beräknar det till  

2 462,8 timmar. Skillnaden mellan mallen och kalkyleringsprogrammet blir då 1,504 timmar, eller 

0,06 %. 
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6.1.3 Test 3 – Utvändigt 

 
Tredje testet jämför utvändiga delen av mallen. Väggen nedan är bestående av 20 millimeter puts och 
50 millimeter putsbärare. Konstruktionsdelen används med betongväggen som Järntorget har tagit 
fram. Mängden yttervägg som beräknas med i det här testet är 5 976,0 m2. 
 

 
Figur 32 - Värden från mallen för test 3 

 

 
Figur 33 - Värden från LexCon/BidCon för test 3 

 
Resultat från test 3 
 

Totalkostnaden: 

 

Mallen får totala kostnaden till 5 904 078,84 kr medan LexCon/BidCon får 5 903 931,00 kr. 

Skillnaden blir då 147,84 kr eller 0,002 % omvandlat till procent. 

 

Arbetstiden: 

 

Arbetstiden i mallen för denna typ av vägg blir 7 410,24 timmar. LexCon/BidCon beräknar det till  

7 410,24 timmar. Skillnaden mellan mallen och kalkyleringsprogrammet är då 0 %, det vill säga det 

finns ingen skillnad på mallen och kalkyleringsprogrammet i det här fallet. 
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6.1.4 Test 4 – Utvändigt 

 

Fjärde testet jämförs en träfasad innehållande; Träfasad (Lockläktpanel), en 9 millimeter 

vindskyddsskiva, 45x70 träregel med mellanliggande isolering på 70 millimeter. Den här delen kan 

användas med Järntorgets nuvarande utfackningsvägg. Mängden yttervägg som beräknas med i det här 
testet är 5 976,0 m2. 
 

 
Figur 34 - Värden från mallen för test 4 

 
 

 
Figur 35 - Värden från LexCon/BidCon för test 4 

 
Resultat från test 4 
 

Totalkostnaden: 

 

Mallen får totala kostnaden till 3 305 715,83 kr medan LexCon/BidCon får 3 293 033,00 kr. 

Skillnaden blir då 12 682,83 kr eller 0,385 % omvandlat till procent. 

 

Arbetstiden: 

 

Arbetstiden i mallen för denna typ av vägg blir 4 840,56 timmar. LexCon/BidCon beräknar det till 4 

840,56 timmar. Skillnaden mellan mallen och kalkyleringsprogrammet är då 0 %, det vill säga det 

finns ingen skillnad på mallen och kalkyleringsprogrammet i det här fallet. 
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6.1.5 Test 5 - Invändigt 

 

Det femte och sista testet jämförs en innervägg med plåtreglar istället för att träreglar. Innehållet i den 

här delen är; R45 (45 millimeter) stålregel med mellanliggande isolering och två lager 13 mm gips. 

Mängden yttervägg som beräknas med i det här testet är 5 224,4 m2. 

 

Figur 36 - Värden från mallen för test 5 

 

Figur 37 - Värden från LexCon/BidCon för test 5 

Resultat från test 5 
 

Totalkostnaden: 

 

Mallen får totala kostnaden till 1 446 051,45 kr medan LexCon/BidCon får 1 412 223,00 kr. 

Skillnaden blir då 33 828,45 kr eller 2,395 % omvandlat till procent. 

 

Arbetstiden: 

 

Arbetstiden i mallen för denna typ av vägg blir 2 411,93 timmar. LexCon/BidCon beräknar det till 2 

413,67 timmar. Skillnaden mellan mallen och kalkyleringsprogrammet är då 1,74 timmar eller i 

procent 0,07 %. 
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6.1.6 Resultat för alla kostnad- och tidsåtgångstesterna 

 

Resultatet som kan dras av de fem testerna är att mallen kan beräkna kostnader med en felmarginal 

mellan 0,002-2,395 %. Anledningen till att väggen med plåtreglar har en differens på 2,395 % är på 

grund av att i mallen läggs det till en större andel (+50%) reglar i materialkostnad- och 

tidsåtgångsdelen med då det går ut mer runt fönster och dörrar. En annan anledning till att resultaten 

ifrån testerna har ett litet felmarginal är för att spik och skruv inte är medräknat i denna mall.  

 

Arbetstiden har en felmarginal på 0-0,07 %. Anledningen till detta är dock okänt då efter kontroll av 

enhetstider gjorts, ändå får detta resultat. 

 

6.2 U-värdestester 

 

För att vara säker på att U-värdet i mallen är korrekt har jämförelser (eller tester) kontinuerligt gjorts 

under uppbyggnaden av U-värdet i mallen. Programmet som har används för att göra jämförelsen finns 

på energiberakning.se och är pålitligt då både regering och myndigheter använt sig av detta. Det 

beskrivs närmare i det tidigare avsnittet ”Energiberakning.se” i rapporten. 

 

På grund av att PIR-isolering inte finns i det här programmet, då det är relativt nytt material, så har 

jämförelserna genomförts med tre andra typer av ytterväggar som inte innehåller PIR. Jämförelserna 

utförs för att veta om formlerna i mallen stämmer överens med ”Energiberakning.se” formler, vilket 

betyder att det inte spelar någon roll vad för material som används. 

 

Det här tre testerna visar hur jämförelserna har gått till och hur stor skillnad det blir. 
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6.2.1 Test 1 

 

I första testet jämförs en vägg med innehållet som visas i bilden nedan, där mineralullen innehåller 

andelen 11,25 % träreglar. Resultatet av detta blev att med programmet från hemsidan beräknades U-

värdet till 0,146, medan i mallen så blev U-värdet 0,144. Där med blev differensen på U-värdet mellan 

mallen och programmet ungefär 1,4 %. 

 

 
Figur 38 - Resultat från energiberakning.se för U-värdestest 1 

 

 
Figur 39 - Resultat från mallen för U-värdestest 1 
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6.2.2 Test 2 

 

I denna jämförelse användes endast enkelskikt, det vill säga så innehåller mineralullsskiktet inte några 

reglar. Väggens uppbyggnad visas i bilden nedan. 

Resultatet för det här testet visade sig vara exakt lika, både mallen och programmet får U-värdet 0,185.  

 

 
Figur 40 - Resultat från energiberakning.se för U-värdestest 2 

 

 

 
Figur 41 - Resultat från mallen för U-värdestest 2 
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6.2.3 Test 3 

 

I det sista testet används tre dubbelskikt för att se om det gav någon effekt på %-skillnaden. %-

skillnaden blev då 2,3%. Jämför man resultaten mellan Test 1 och Test 3 kan man se att det ökade med 

0,9%.  

 

 
Figur 42 - Resultat från energiberakning.se för U-värdestest 3 

 

 
Figur 43 - Resultat från mallen för U-värdestest 3 
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6.2.4 Fler tester 

 

För att få en mer korrekt ”%-skillnad” mellan U-värdet i mallen och programmet har ett test gjort på 

20 olika väggar. Testet är en bifogad Excel-fil och resultatet av detta blev att mallen visar ett 2,4% 

”bättre” U-värde än programmet på hemsidan. Anledningen till detta är att när det är 2 eller fler 

dubbelskikt i programmet inte beräknas exakt, på grund av att materialkombinationen blir extremt 

många när man lägger till det tredje lagret. Därför har mallen en förenkling i beräkningen av U-värdet 

och det resulterar till skillnaden ökar ju fler dubbelskikt man lägger till. 

 

6.2.5 Resultat av alla U-värdestesterna 

 

Enligt Stefan Norrman, Energiexpert hos Energimyndigheten, så är U-värden som håller sig inom +/- 

10 % jämfört med programmet i energiberakning.se, så är det användbart. Slutsatsen blir då att mallen 

innehåller en bra U-värdesberäkningsdel då mallen visar ett ”fel” på 2,4 %. 

 

6.3 Jämförelse mellan ytterväggstyperna 

 

Denna jämförelse genomförs då delmålet i examensarbetet att jämföra dessa ytterväggar. Resultatet 

redovisas här nedan och en bild på detta finns som bilaga, ”Bilaga 2: Resultat av 6:3:1 och 6:3:2”. 

 

6.3.1 Resultat av Järntorgets ytterväggsalternativ 

 

Om valet står mellan endast betongväggen och utfackningsväggen av mineralull med plåtreglar så 

pekar resultatet på att utfackningsväggen är det bästa alternativet. Observera att det är med de värden 

och parametrar som används i denna mall då omkostnader inte har tagits i beaktan, som beskrivs 

längre ned på nästa stycke.   

 

Betongväggen kräver ingen invändig installationsvägg vilket gör att både arbete i produktion och 

avfall minskar vilket i sin tur inte är något som behandlas med kostnader i mallen. Avfallshantering är 

en del som kostar både tid och pengar En snabbare produktionstid genererar också att nästa bygge kan 

starta snabbare och då generara snabbare intäkter för företaget. Hyran för bodar, ställning, 

arbetsledning och andra gemensamma omkostnader som tickar på under projekttiden kommer också 

dessa att minska. Detta är något som Järntorget behöver räkna på och värdera hur detta påverkar dem 

(Intervju Patrik Arengård 18 maj). 

 

6.3.2 Resultat av jämförelse de tre ytterväggstyperna 

 

Om jämförelsen istället står mellan de tre ytterväggstyperna blir resultatet att utfackningsväggen av 

PIR-isolering med stålreglar som ger bäst resultat när intäkterna är medräknade. Väggen är en produkt 

av Ergonomic Constructions och är utfackningsväggen som är uppbyggd med PIR-isolering och 

stålreglar. Väggen medför att det blir betydligt större bruksarea än jämförda väggar då väggen är 

betydligt tunnare än de två andra. Väggens kostnader är endast marginellt högre än den jämförda 

utfackningsväggen i stenull och stålreglar, vilket också gör den till det bästa alternativet för att få en 

maximal avkastning.  
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6.4 Jämförelse mellan tre ytterväggstyper med 0,1 i U-värde 

 

För de nya kraven om Nära Nollenergihus som börjar gälla från 2021 så är det ett U-värde på 0.1 som 

gäller. (Regeringen, 2016)För dessa väggar förändras jämförelsen då de gamla utfackningsväggarna i 

stenull blir betydligt tjockare än de två andra alternativen i PIR. Då det inte heller finns något 

kostnadsexempel att tillgå för denna vägg så är detta endast en uppskattad kostnad för den 

prefabricerade delen. Även med de nya kraven så blir det i dessa en klar fördel för utfackningsväggen 

med PIR från Ergonomic Construction enligt mallen. Utfackningsväggen av mineralull blir över 112 

millimeter tjockare än de två andra PIR-baserade väggarna. Betongväggen och utfackningsvägg av 

PIR skiljer 43 millimeter till PIR:ens fördel. Det gör att det med denna vägg sparar in ungefär 7,9 

miljoner kronor enligt mallen.  

 

Även i denna jämförelse så har betongväggen fördelen med både avfall och tider i produktion där det 

är ungefär 1800 timmar färre som krävs under produktionen. Då det är något som får värderas från fall 

till fall så kan det göra att betongväggen värderas högre. Vikten på väggen är också högre vilket gör att 

byggnadens tidskonstant går upp och gör att uppvärmningskostnaderna minskar(ekobyggportalen, 

2017). 

 

Resultatet av jämförelsen illustreras i ”bilaga 3: Resultatet av 6.4 i mallen” som visar hur det ser ut i 

mallen. 
 
 
  



41 

 

 
  



42 

 

 

7. Slutsatser 

Mallen som har tagits fram kan beräkna alla de parametrar som fanns som huvudmål i detta 

examensarbete.  Mallen kan jämföra tre ytterväggar samtidigt och resultatet av de värden som 

beräknas fram för ytterväggarna är samlade på en slutsida som redovisar skillnaderna mellan de olika 

väggarna med hjälp av grafer och tabeller.  

Testerna som utförts visar hur mallen differentierar sig jämfört med kalkyleringsprogrammet 

LexCon/BidCon och U-värdesberäkningsprogrammet hos energiberakning.se. Kostnaderna skiljer sig 

med 0,002-2,395 %, tidsåtgången 0-0,007 % och U-värdet 2,4 %. Dessa värden kan anses som 

godkända då U-värdet fått ett godkännande av Stefan Norrman hos Energimyndigheten, samtidigt kan 

kostnader och tidsåtgång också ses som godkända då kostnader och tider är svårt att beräkna exakt på 

då det varierar beroende på exempelvis leverantör av varor, vem som utför arbetet, med mera. 

Jämförelsen som gjorts med hjälp av mallen för att ta reda på vilken yttervägg av de två som uppgavs 

som delmål, är den mest lönsamma visade att med de parametrar som finns i mallen är vägg 1. En 

utfackningsvägg av mineralullsisolering och plåtreglar, som Järntorget använder sig av idag är den 

mest lönsamma. Dock tar den mer av produktionstiden då den har en invändig installationsvägg.  

En till jämförelse gjordes med de tre ytterväggar, de två väggtyperna som Järntorget gav och den 

tredje, en utfackningsvägg av PIR-isolering med plåtreglar. Resultatet i denna jämförelse visade att 

utfackningsväggen av PIR-isolering är den som är mest lönsamma i alla kategorier förutom arbetstiden 

då denna vägg har en installationsvägg precis som vägg 1.  
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8. Diskussion 

Början till examensarbetet kom när vi från Järntorget Bygg AB fick ett förslag att undersöka två olika 

väggar från ett ekonomiskt perspektiv hur dessa eventuellt kunde utgöra skillnader. Utifrån denna 

frågeställning föddes vår ide om att det kunde finnas ett behov för en mall där företaget enkelt kan 

jämföra väggar. Inte bara ekonomiskt men även tidsåtgång, avfallsmängder, skillnader i bruksarean på 

grund av skillnad i väggtjocklekar, ytterväggarnas vikter samt U-värdet på ytterväggarna. 

 

För att få fram en mall så valdes verktyget Excel. Där fanns möjligheter att göra beräkningar som vi i 

mallen skapat formler för. Med data från olika byggnadsmaterial som sätts in i formlerna skapades de 

olika variablerna som nämnt ovan. För att få data från materialen så använde vi oss främst av 

LexCon/BidCon och Järntorget. Priserna på prefabricerade delen i väggen fick vi alla värden från 

Ergonomic Construction medan Dala Cement och Flens byggelement inte ansåg att kontakter med 

studenter var något givande. Där fick uppgifter av Järntorget från ett par tidigare projekt med dessa 

väggar. Väggarna som är jämförda med U-värdeskrav på 0,1 har vi därav då fått uppskatta priserna för 

dessa två prefabricerade element.  

 

Från första början var det tänkt att det skulle vara med både ljudklasser, miljöanalys, kostnader för 

avfallet. Mallen var även tänkt att testas. Testrundan skulle då användas till att få positiv och negativ 

kritik om mallen för att förbättra användarvänligheten. Den fick utgå på grund av brist på tid. 

Miljöanalysen fick utgå då det kräver väldigt omfattande analyser för att de ska vara pålitliga vilket 

hade krävt för lång tid. Samtliga material i våra jämförelseväggar har material som är med i basta.  

Avfallskostnaderna har så många fler variabler än endast vikten vilket gör att den också var tvungen 

att avgränsas. Ljudklasser på väggarna behövs göras i labb och kan därför inte ge några säkra värden i 

en mall där användaren själv sätter in materialen.  

 

Vi anser att vi har lyckats med vår målsättning att göra en mall som jämför väggar i projekt på ett bra 

sätt med tanke på tiden som är den stora begränsande faktorn. Det finns fler faktorer som avgör vilken 

vägg som är det billigaste alternativet så som produktionsomkostnader som minskar med kortare 

projekttid och tidigare slutfört projekt men det är något som kräver en egen analys beroende på 

arbetsplatsen för att avgöra hur mycket en snabbare byggtid kan vara värd. 

 

Det som kan konstateras är att Utfackningsväggen i PIR-isolering från Ergonomic Construction är ett 

klart mycket bättre alternativ rent kostnadsmässigt jämfört med utfackningsväggen i stenull. Denna 

vägg sparar mycket bruksarea genom sin tunnare konstruktion vilket gör att intäkterna ökar utan att 

väggen är mer än marginellt dyrare än stenullsalternativet.  

 

Dala Cements betongvägg i halvsandwichformat jämfört med utfackningsväggen i stenull är svårare 

att utvärdera. Betongväggen är 13mm tjockare, dyrare i inköp samtidigt arbetet och avfallet i 

produktionen minskar. Tiden i produktion som minskar är ca 18 % för väggarna vilket kan vara av stor 

betydelse om det medför att hela projektet kan avslutas tidigare. Enligt Patrik Arengård på Järntorget 

var det värt den högre kostnaden då det sparades in på de lägre produktionsomkostnaderna som det 

beräknades medföra. Att byggnaden samtidigt får en bättre tidskonstant genom den större vikten är 

bara en bonus.  

 

Med kommande krav på väggarnas U-värden så blir utfackningsväggarna med stenullsisolering inte 

längre ett rimligt alternativ då väggarna blir för tjocka. Då är det betongväggen i halvsandwichformat 

och väggen från Ergonomic Construction som blir de valbara alternativen då de blir mer än 112mm 

tunnare.  
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9. Rekommendationer 

9.1 Rekommendationer 

Vi rekommenderar att Järntorget använder mallen för att göra snabba jämförelser på olika 

väggalternativ för projekt.  Mallen ger dem användbara uppgifter för en välgrundad utvärdering av 

vilken vägg som är bäst för projektet beroende på deras behov på projektet. 

 

9.2 Rekommendationer för vidare studier 

En mall för omkostnader av avfall, omkostnader för hela projekt. 
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Förord 

Den här mallen är anpassad för att vem som helst på ett företag skall kunna använda sig av detta för att 

kunna ta fram den ytterväggstyp som passar bäst för ett specifikt projekt. Med hjälp av husets yttre 

faktorer så som fönster-/dörrarea, fasadhöjd, antalet våningsplan, med mera, men även ytterväggens 

olika skikt får man fram ytterväggens U-värde, materialkostnad, tidsåtgång, arbetskostnad. 

Manualen kommer gå igenom grundligt hur man ska gå till väga och vad som skall fyllas i av 

användaren och vad som beräknas fram automatiskt. De automatiska värdena visas i de blåa rutorna, 

medan de gröna rutorna skall fyllas i av användaren.  

För att ta del av de formler som har används i denna mall hänvisar vi till att läsa i examensarbetet som 

denna mall är baserad på. 

  



 

 

   1. Ifyllning av förutsättningar som finns 

1.1 Husets mått 

 

I ”Figur 1 – Husets mått” visas de värden för dessa faktorer: 

 

1. Fönster/dörrarea: Här fylls i värdet för fönster- och dörrarea som påverkar ytterväggarna. 

2. Fasadhöjd: Här fylls i husets fasadhöjd. Tänk på att om huset har ett pulpettak eller 

liknande som får fasaden att vara ojämn kan man enkelt räkna fram det genom att ta 

en genomsnittlig höjd!  

3. Antal våningsplan: Här fylls i antalet våningsplan som ytterväggen påverkar, det vill säga 

exklusive källare. 

4. Höjd bjälklag till bjälklag: Här fylls i höjden mellan bjälklagen.  

5. Husets yttre- och inre omkrets: Här fylls bara värdet för husets yttre omkrets. Husets inre 

omkrets samt utvändiga respektive invändiga yta, räknas ut automatiskt när val av vägg är 

gjord. 

 

 
Figur 44 - Husets mått 

 

1.2 Montage-/arbetskostnad 

I ”Figur 2 – Montage-/arbetskostnad” skall de kostnader för utvändigt, prefab. och invändigt arbete 

fyllas i. 

6. Montage-/arbetskostnad, utvändigt: Här fylls i värdet för utvändiga arbetskostnaden 

7. Montage-/arbetskostnad, prefab: Här fylls i värdet för prefab. arbetskostnaden 

8.   Montage-/arbetskostnad, invändigt: Här fylls i värdet för invändiga arbetskostnaden 

 

Dessa värden används längre ned i mallen (13,14 respektive 15) för att räkna ut arbetskostnaden för 

varje material. 

 

 
Figur 45 - Montage-/arbetskostnad 

 

  



 

 

1.3 Tilläggsarbeten 

I ”Figur 3 – 9. Tilläggsarbeten” visas de vanligaste tilläggsarbetena som tillkommer vid montering av 

en prefabricerad vägg. Här ska antal/mängd för varje valt arbete fyllas i, var dock noga med det är rätt 

enhet för varje tilläggsarbete. I listan nedan kan du se vilka tilläggsarbeten som finns i mallen och en 

förklaring för de arbeten som kan vara svåra att tolka. 

 

Stålpelare  

Undergjutning/Anfang  

Tilluftsdon(i prod.): Tilluftsdon som monteras i produktion 

Tilluftsdon(prefab): Tilluftsdon som monteras i fabrik 

Kortlingar 

Drev/fog 

El-arbete: Mängden el-arbeten per kvadratmeter innerväggsyta (m2)  

Fönster, utfackning: Fönster för ytterväggstypen utfackning 

Fönster, betong: Fönster för ytterväggstypen betongelement 

Bjälklagsform, 30mm 

Listpaket(hammarband) 

Träfasad(tejpningweber) 

Vinklad underbröstning 

Balkongdörr 

 

 

 

 

Figur 46 – 9. Tilläggsarbeten 

Slutvärdena för tilläggsarbetena visas längst ned på Excelsidan (16. Tilläggsarbeten (Uträknade 

värden)). Hur den delen ser ut visas i figuren nedan. 

1.4 Övriga värden 

I ”Figur 4- 10. Övriga värden” ställs frågor som besvaras utifrån de förutsättningar som finns. 

 

Figur 47 - Övriga värden 

  



 

 

1.5 Väggens uppbyggnad 

 

”Väggens uppbyggnad” kommer i tre delar, ”Utvändigt”, ”Prefab.” och ”Invändigt”. Anledningen 

är att användaren skall kunna enkelt se vilka material som hör med vilken utförare. Alla tre delarna är 

uppbyggda på samma sätt, dock har varje del en eller fler parametrar som sticker ut.  

 

1.5.1 Gemensamma delar 

 

”Figur 5 – 11. Väggens uppbyggnad (gemensamma delar)” illustrerar de delar som är gemensamma 

för alla skikt 

 

 ”Material”: För att välja material för varje skikt klickar man på rutan i samma rad som 

”material” och kolumnen för det skikt man vill ha, för att sedan välja i listan som dyker upp. 

 ”Tjocklek för varje skikt”: Här skrivs tjockleken på skiktet in. Var dock noga med att detta 

skall stå i millimeter! 

 ”Andel”: Denna rad är blå, med andra ord räknas denna ut automatiskt. 

 

Figur 48 – Väggens uppbyggnad (gemensamma delar) 

 

1.5.2 Skikt 3, 7 och 9 

 

Skikt 3, 7 och 9 är dock lite annorlunda då dessa skikt används när man har reglar och isolering i 

samma skikt. Detta förklaras djupare i ”Figur 6 – c/c-regel”, ”Figur 7 – Val av regel” samt ”Figur 8 

– Val av regeldimension”. 

 

”c/c-regel”: Här skrivs vilket ”centrum till centrum”-mått 

reglarna har i millimeter. ”Centrum till centrum”-måtten 

brukar vara 400, 600 eller 900 millimeter. Denna reglerar 

andelen för både reglar och isolering i vartdera skikten. Denna 

inställning finns dock bara i skikt 3,7 och 9, det vill säga i 

alla dubbelskikt!  

 

 

 

 

Figur 49 - c/c-regel 



 

 

Första rutan väljer man vad för regeltyp man ska ha i väggen. 

Det är viktigt att hålla koll på om denna stämmer överens 

med regeldimensionen, som kommer att visas i figur 7, 

annars så stämmer inte U-värdet, kostnader och tider!  

 

 

 

Efter att exempelvis träregel har valts, väljs en önskad tjocklek på skiktet och därefter ”c/c-regel”. När 

regeldimensionen väljs är det viktigt att det är samma tjocklek. 

I det här fallet är tjockleken 95 millimeter, vilket betyder att 

regeldimensionen måste vara 45x95. Observera att 

regeldimensionen för stål kommer att stå som R95 och inte 

45x95! 

Då detta är valt kommer andelarna att för vartdera materialet 

att korrigeras. 

 

 

1.5.3 Skillnader mellan de tre olika huvuddelarna 
 

Den utvändiga delen har frågan ”luftspalt mellan 1 och 2?”. Anledningen till att frågan finns i mallen 

är för att när om det skulle finnas en luftspalt mellan ytskiktet på fasaden och stommen räknas inte 

denna del in i U-värdesberäkningen. Denna brukar användas när man har en trä- eller tegelfasad. 

 

 

Figur 52 - Utvändigt 

Prefabricerade delen har en fråga och två viktiga celler för kvadratmeterpriset(”Kostnad exkl. 

montering”) för den prefabricerade väggen samt montagetiden(”Enhetstid”) av väggen i produktion. 

Frågan ”Är väggen tillverkad av Ergonomic Construction?” finns för att andelen plåtreglar skall bli 

rätt för att få fram ett korrekt U-värde. Ergonomic Construction har tagit fram en speciell variant av 

vägg med PIR-isolering och en väldigt liten andel plåtreglar. 

 

 

Figur 53 - Prefabricerad 

 

Figur 50 - Val av regel 

Figur 51 - Val av regeldimension 



 

 

I den invändiga delen finns frågan ”Reglar görs prefab?”. Då många tillverkare av prefabricerade 

väggar brukar montera de invändiga reglarna (förutom den över och undre) i fabriken så finns det som 

ett alternativ att välja. 

 

Figur 54 - Invändigt 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

2. Beräknade värden för varje byggmaterial 

Efter val av önskad vägg så kommer den delen då programmet har beräknat en massa parametrar av 

sig självt. Det betyder att från och med det här skedet är det bara att läsa av U-värde, vikt, spill, 

kostnader och tidsåtgång för varje material. 

För att ändra värdena själv och få det mer anpassat till de förutsättningar (kostnader, enhetstid, med 

mera) leverantören har gett, kan det enkelt ändras manuellt i de olika flikar som finns. Detta kommer 

att beskrivas djupare i avsnitt 4. Flikar, på sida 14. 

2.1 U-värdeberäkning 

 

U-värdeberäkningen och totala vikten för de olika materialen beräknas helt automatiskt. I ”Figur 9 – 

U-värdeberäkning” pekar den övre pilen på den totala vikten (i kg/m2) och i rutan under visas R-värdet 

för väggen. Observera att det inte är det riktiga R-värdet om du har ett eller flera dubbelskikt, 

då det krävs en annan metod för beräkning av R-värdet 

Uλ och UU är två olika U-värden som beräknas fram på olika sätt när man har två eller fler dubbelskikt. 

Dessa två står bara med i mallen för att man skall kunna lätt kontrollera, det vill säga så är ingen av 

dessa det verkliga U-värdet! 

U-medelvärdet visas med den andra röda pilen i figuren nedan. Och är det som skall följas. 

U-värdet med 8% köldbrygga är uppräknat för att återspegla den vanliga köldbrygga som uppstår i 

flerbostadshus. 

 

 

Figur 9 – U-värdeberäkning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2 Värden för varje byggmaterial 

(I och med att denna del tar upp rätt många kolumner så är den uppdelad i två figurer!) 

Denna del är precis som i avsnitt ”1.5 Väggens uppbyggnad”, uppdelad i tre delar; ”invändigt”, 

”prefabricerad” och ”utvändigt”. De två första figurerna nedan illustrerar hur utvändiga delen ser ut, 

då invändiga och utvändiga delarna är identiska så visas bara en av dem. Den tredje figuren illustrerar 

den prefabricerade delen ser ut. 

 

I Figur 10 finns 6 kolumner; material, tjocklek, andel, vikt, total ytterväggyta och area för varje 

byggmaterial. De fem första är värden som valts/beräknats tidigare som följer med i denna del för att 

användaren ska slippa gå tillbaka och kolla. ”Area för varje byggmaterial” är med för att kontrollera 

att ”Mängd material”, i nästa figur skall stämma. 

 

 

Figur 10 – Vikt och area för varje byggmaterial 

 

I Figur 11 är de resterande 7 kolumnerna; spill (%), spill (m2, m), kostnad spill (kr), mängd material 

(m2, m), materialkostnad, arbetstid och arbetskostnad. All grunddata i denna del kommer antingen 

ifrån Järntorget eller kalkyleringsprogrammet LexCon/BidCon. Värdena finns beskrivna i rapporten 

till examensarbetet för denna mall. 

 

Figur 11 – Spill, kostnader och tidsåtgång för varje byggmaterial 

 

Den prefabricerade delen ser nästan likadan ut som utvändiga, dock är inte materialtyperna, spill och 

mängd material med i beräkningarna då allt sätts ihop i fabrik och transporteras direkt till 

byggarbetsplatsen. 

 

 

Figur 55 - Prefab.-vägg kostnader och tider 

  



 

 

    3. Slutsida 

3.1 Väggarnas olika värden 

3.1.1 U-värde, tjocklek, materialkostnad utsida/insida vägg och tidsåtgång i produktion 

 

 I kolumnen längst till vänster visas vilken jämförelsevägg som är på vilken rad.  

 ”U-värde” visar respektive väggs U-medelvärde som räknats fram i mallen med de olika 

väggalternativen som användaren matat in.  

 Kolumnen ”Tjocklek[mm]” visar väggarnas totala tjocklek från utsida till insida. 

 ”Kostnad utsida vägg” visar kostnaderna som sker på utsidan av väggarna. Dessa kostnader 

blir olika beroende på vad för material som används på väggens fasad. 

 ”Kostnad insida vägg” redovisar byggkostnaderna som sker innanför den prefabricerade delen 

som då sker i produktion. 

 ”Tidsåtgång i produktion” är den totala tiden som det tar för väggen att vara färdigmonterad. 

 

 

 

Figur 56 - U-värden, Tjocklek, Materialkostnader insida och utsida, Tidsåtgång i produktion 

3.1.2 Kostnad prefabricerade element, tilläggskostnader, totalkostnad, vikt, avfall och 

minskad bruksarea 
 

 ”Kostnad Prefabelement” visar totalkostnaden för den prefabricerade väggdelen vid inköp. 

 ”Tilläggskostnader” visar totalkostnaden för tilläggskostnaderna för prefabricerade delen av 

ytterväggen. 

 ”Totalkostnad” är totalsumman av samtliga kostnader i projektet som rör ytterväggen.  

 ”Vikt” står för väggens totala vikt när den är monterad. 

 ”Avfall” är det totala avfallet som kommer från spillet under uppförandet av väggen. 

 ”Minskad bruksarea” är den bruksyta som tas i anspråk av väggen. Det vill säga tunnare vägg 

gör att ytan minskar. 

 

 

Figur 57 - Kostnad prefabelement, Tilläggskostnader, Totalkostnader, Vikt, Avfall och Minskad 
bruksarea pga yttervägg 

  



 

 

3.1.3 Graf tillhörande 3.1.1 och 3.1.2 

 

Dessa staplar gör att användaren får en tydligare bild av hur stora skillnaderna är på de olika 

kostnadsställena. Röd visar Vägg 1, gul Vägg 2 och gröna visar vägg 3. Kostnaderna visas här i 

tusental.  

 

 

Figur 58 - Graf som visar fyra parametrar som beräknats fram i mallen 

3.2 Val för störst bruksarea 

 

Denna del visar en jämförelse i vilken vägg som är mest lönsam att använda i projekt. Då en tjockare 

vägg tar mer bruksarea i anspråk vilket gör att intäkterna minskar. I Vägg 1 vs Vägg2 jämförs dessa 

väggar mot varandra. Där visas hur mycket mer bruksarea som den bästa väggen ger projektet. Detta 

genererar då en maximal intäktsskillnad. Den verkliga skillnaden beror på hur mycket av denna 

skillnad som är boarea och biarea.  

 

I ”Ökade intäkter mot jämförande vägg” så visas hur mycket som man vinner på att välja väggen med 

störst bruksarea jämfört med den andra väggen. Här vägs väggarnas totalkostnader mot varandra samt 

skillnaden i intäkter. Detta värde kan också bli negativt då den tunnare väggen kan vara mycket dyrare 

än jämförande vägg. Den vägg som förekommer i ”Störst Bruksarea” 2 gånger är det bästa valet för att 

få den största bruksarean på byggnaden. 

 

 

Figur 59 - Visar jämförelser och skillnader mellan de olika väggtyperna 

  



 

 

3.3 Arbete i produktion, vikter för ytterväggarna och avfall i produktion 

3.3.1 Arbete i produktion 

 

Här visas vilken av väggarna som kräver minst arbete under byggtiden och hur mycket tid som krävs. 

Därunder visar stapeldiagrammet hur mycket tid som krävs av varje vägg under produktionen. 

 

 

Figur 60 - Tidsåtgången för vardera yttervägg 

 

3.3.2 Vikter för prefab-delen av väggarna 

 

Här visas hur mycket den prefabricerade delen av väggen väger per kvadratmeter. Detta kan spela roll 

då vikten är av betydelse vid frakten av väggarna då lastbilarna har begränsad maxlast.  

 

 

Figur 61 - Jämförelse mellan ytterväggarnas vikter per kvadratmeter 

  



 

 

3.3.3 Avfall i produktion 

 

Den väggen med lägst avfallsmängder under byggtiden visas i denna del. Under går det enkelt att 

utläsa och se skillnaderna i mängden avfall för diverse vägg. 
 

 

Figur 62 - Jämförelse av ytterväggarnas avfallsmängd 

 

 

  



 

 

4. Flikar 

Flikarna som visas i ”Figur 13 – Synliga flikar”, är de enda som kommer att beröra användaren för att 

ta få fram de värden som är utlovade med mallen. Dock så finns det gömda flikar som beskrivs i 

kapitel 4.2 ”Gömda flikar”. En djupare förklaring för varje flik och hur användaren får fram de gömda 

flikarna beskrivs här under. 

4.1 Synliga flikar 

 

 Vägg 1, 2 och 3: Dessa flikar ser likadana ut och innehållet har beskrivits från kapitel 1-2. 

Flikarna finns för att användaren skall kunna jämföra tre väggar samtidigt. Delarna från 

kapitel ”1.2 Husets mått” kopieras till de två andra väggarna för att användaren skall slippa 

skriva om det i varje flik. Resultaten som mallen själv har beräknat i varje flik kopplas till 

Slutsidan. 

 Slutsida: Denna sida kommer att slå ihop resultaten ifrån Vägg 1-3 för att få reda på vilken 

vägg som är den mest lönsamma. Detta beskrivs med grundligt i kapitel 3. 

 

 

Figur 63 - Visar vart de synliga flikarna finns i Excel 

 
 

4.1  Gömda flikar 

4.1.1 Hitta gömda flikar 

 

De gömda flikarna hittar man genom att följa tre enkla steg: 

 

1. Högerklicka på någon av de flikar som finns, då kommer listan med olika alternativ att 

dyka upp. 

2. Vänsterklicka sedan på ”Unhide…” (”Ta fram…” på svenska)  

 



 

 

 

Figur 64 - Visar steg 1 och 2 för de gömda flikarna 

 

3. Listan i ”Figur 15 – Gömda flikar steg 3” kommer att dyka upp. Välj den flik skall 

användas från listan och tryck sedan ”OK”. Denna kommer att hamna bland de andra 

flikarna som visas i ”Figur 12 – Synliga flikar”.  

 

Figur 65 - Steg 3 för att få fram de gömda flikarna 

 

 

4.1.2 Förklaring av de gömda flikarna 

 

Anledningen till att dessa flikar är gömda, är för att det inte är tänkt att man ska behöva gå in och 

ändra på några värden. Dock så kan kostnader och enhetstider för olika material kan ändras med tiden 

eller beroende på leverantören så denna del lämnas som ett alternativ att gå in och ändras. 

 

5. Knappar 

Det finns nollställningsknappar på vissa ställen i mallen för att lätt och snabbt kunna nollställa rutor 

som är ifyllda. I ”Figur 15 – Nollställningsknapp” nedan visas ett exempel på hur knappen ser ut. 

 

 
Figur 66 - Visar nollställningsknappen 

 


