
 

 

 

 

 

 

 
Kv. Tvättstugan, ett flerbostadshus med massiv trästomme 
Ett examensarbete om akustik- och brandkrav samt en jämförelse av 
energi- och fuktaspekter. 
 
Kv. Tvättstugan, an apartment building with massive wood construction  
A thesis about acoustic and fire requirements and a comparison of energy and moisture 
aspects. 

 
 
 
 
 
 
 
Handledare: Anders Wernborg, Folkhem Produktion AB 
Examinator: Kjell Nilvér, KTH Byggvetenskap 

 
TRITA-BYMA 2011:2E 
 
Examensarbete inom byggnadsmateriallära 
Avdelningen byggvetenskap 
Kungliga Tekniska Högskolan, Samhällsbyggnad, 30 hp 
Beatrice Ehrnström 
Shobana Selvarajah



 
 

I 
 

Förord 
 
Vi har valt att skriva vissa delar av examensarbete var och en, kapitel 5 som handlar om akustik har 
Shobana skrivit och kapitel 6 om brand har Beatrice skrivit. Detta för att kunna fördjupa oss mer. 
Övriga kapitel har vi skrivit tillsammans. 
 
Vi skulle först vilja tacka vår examinator Kjell Nilvér som lagt ner mycket tid på att korrekturläsa all 
text och komma med många bra synpunkter och tips. Vi vill även tacka vår handledare Anders 
Wernborg på Folkhem för all hjälp och alla snabba svar på våra frågor. Också ett tack till Stefan 
Karlsson på Folkhem för svar på våra frågor om de olika konstruktionslösningarna. 
 
Tack till er på Tyréns som hjälpt oss med beräkningsprogrammen, ett speciellt tack till Andreas Behm 
Fredin som vi vet har haft mycket att göra och ändå tagit sig tid att visa oss VIP-Energy.   
 
Alla ni andra som svarat på våra frågor skulle vi också vilja tacka, både våra lärare på KTH och ni på 
berörda företag. Det har betytt mycket att ni har tagit er tid. 
 
Vi vill också tacka varandra för det fina samarbetet och att vi har haft så kul under hela arbetsgången. 
Vi rekommenderar verkligen andra studenter att skriva examensarbetet två och två. För det är bra att 
kunna fråga varandra frågor stora som små och på så sätt få igång en diskussion. 
 
Sist vill vi tacka våra pojkvänner som alltid ställer upp för oss och får oss på bra humör och tack till 
våra familjer som alltid motiverar oss! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________   ________________ 
Shobana Selvarajah   Beatrice Ehrnström 
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Sammanfattning 
Tidigare begränsningar i den svenska lagstiftningen har medfört till att endast en liten andel av de 
flerbostadshus som byggts har uppförts med massiv trästomme. Sedan 1994 har det dock varit tillåtet 
att bygga fritt med trä så länge funktionskraven uppfylls. Denna regeländring tillsammans med träets 
stora miljöfördelar har lett till att allt fler företag väljer att bygga flerbostadshus med trä. Ett av dessa 
företag är Folkhem Produktion AB. Folkhems första stora satsning är kv. Tvättstugan i Sundbyberg 
som består av fyra åttavåningshus med stommar av massivt trä. Det är inte bara det bärande systemet 
som är av trämaterial, utan även hela fasaden.  
 
För att Folkhem skall kunna utvärdera för- och nackdelar mellan olika byggsystem tog de initiativet 
till detta examensarbete. Uppgiften blev att jämföra två olika byggsystem från leverantörerna 
Kaufmann Holzbau GmbH och Martinsons Byggsystem AB. Kaufmanns system består av dymlade 
trälameller och bjälklaget är en sammansatt konstruktion med trä och betong. Martinsons system 
består av korslimmat trä, vilket förkortas KL-trä. För att få en uppfattning om hur träalternativen 
förhåller sig till betong, jämförs de två träsystemen med ett sandwichelement av betong som Folkhem 
byggt med i tidigare projekt. De byggnadsdelar som jämförts är ytterväggar och bjälklag samt 
anslutningen mellan dessa.  
 
Tillvägagångssättet för jämförelserna har bestått i att beräkningar dels har gjorts för hand och dels med 
tre olika dataprogram. Eftersom kv. Tvättstugan inte färdigprojekterat så har antaganden gjorts i de fall 
data saknas. I simuleringsprogrammet Comsol beräknades U-värden och köldbryggor. Handberäknade 
U-värden överensstämmer med de databeräknade. Resultaten visar att betongväggen har ett högre 
värmeflöde än de två träväggarna. För att beräkna energianvändningen för ett hus med Kaufmanns 
stomme respektive betongstomme användes VIP-Energy. Båda dessa stomsystem klarar BBR:s krav, 
men Kaufmanns system har en lägre energianvändning. Eftersom trämaterial har ett lågt kritiskt 
fukttillstånd gäller det att studera den relativa fuktigheten noggrant i de ingående trämaterialen. Detta 
har gjorts i programmet Wufi och resultaten indikerar på att ytterväggarna hinner torka ut under årets 
väderväxlingar.  
 
Då sex befintliga flerbostadshus med trästomme har studerats har det uppmärksammats att akustik- 
och brandfrågorna ofta kan vara problematiska. Av den anledningen har dessa två områden beskrivits 
mer djupgående. Viktiga begrepp inom områdena och de krav som ställs i Sverige beskrivs. Vad gäller 
akustiken har främst omgivningen studerats för att se vilka åtgärder som kan göras för att uppfylla de 
nationella ljudkraven. För att husen i kvarteret Tvättstugan ska kunna uppfylla BBR:s brandkrav har 
en förhandskopia på brandskyddsdokumentationen studerats och några av de viktigaste kraven 
redovisats.  
 
Enligt de beräkningar och simuleringar som gjorts i examensarbetet uppfyller de tre 
konstruktionslösningarna de svenska kraven. Att Folkhem väljer att bygga ett flerbostadshus med 
massiv trästomme levererat av Kaufmann tycker vi är bra, då det kommer att gynna utvecklingen av 
träbyggandet i Sverige. Genom att ta in ett tyskt företag kan Folkhem ta till sig nya byggmetoder som 
idag inte används i Sverige. 
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Abstract 
Title: Kvarteret Tvättstugan, an apartment building with massive wood construction. A thesis about 
acoustic and fire requirements and a comparison of energy and moisture aspects. 
 
Earlier restrictions in the Swedish legislation have resulted that only a small percentage of the 
apartment buildings that have been built are designed with a massive wood construction. It has been 
allowed to build unrestricted with wood since 1994 as long as the function of requirements are 
fulfilled. This change in the rules together with the great environmental benefits of wood has led to 
that more companies choose to build apartment buildings with wood. One of these companies is 
Folkhem Production AB. Kv. Tvättstugan in Sundbyberg is Folkhems first big investment and it 
consists of four eight-storey buildings with constructive components of massive wood. It is not only 
the bearing system which is of wood, but also the entire front material. 
 
Folkhem took the initiative to this thesis so that they could evaluate the pros and cons of various 
building systems. The task was to compare two different building systems from the suppliers 
Kaufmann Holzbau GmbH and Martinsons Byggsystem AB. Kaufmanns system consists of doweled 
wooden beams and the floor structure is an assembled structure of wood and concrete. Martinsons 
system consists of cross-glued wood, which is abbreviated KL-wood. To get an idea of the differences 
between wood and concrete, the two systems of wood are compared with a concrete wall that Folkhem 
has used in previous projects. The building components that are compared are the exterior walls and 
the floor structures, and the connection between them.  
 
Both hand calculations and calculations with three different computer programs have been made to 
make the comparisons. Since the project kv. Tvättstugan is not completely designed, some 
assumptions have been made in cases when data are lacking. U-values and thermal bridges were 
calculated in the simulation software Comsol. The hand calculated U-values are consistent with the 
data calculated in Comsol. The results show that the concrete wall has a higher heat flow than the two 
wooden walls. VIP-Energy was used to calculate the energy consumption of a house with Kaufmanns 
construction and the concrete construction. Both of these construction systems fulfils BBRs 
requirements, but the Kaufmanns system has lower energy consumption. Since wood has a low critical 
moisture condition, it is important to study the relative humidity accurately in the wood materials. This 
has been done in the program Wufi and the results indicate that the outer walls dry out between the 
weather changes.  
 
After the studies of six existing multistore apartment buildings with wooden constructive elements, it 
has been observed that the acoustics and fire issues often can be a problem. These two areas are 
described in a greater depth for this reason. Important concepts in these areas and the Swedish 
requirements are described. As for the acoustics mainly the surroundings has been studied to see 
which arrangements can be made to fulfil the national acoustic demands. A preliminary copy of the 
fire protection documentation has been made for kv. Tvättstugan to meet BBRs requirements and it 
has been studied and some of the most important ones is shown.  
 
The three designsolutions meet the Swedish requirements according to the calculations and 
simulations that have been made in the thesis. We think that it is good that Folkhem chooses to build 
an apartment building with massive wooden construction supplied by Kaufmann. This will benefit the 
development of wooden constructions in Sweden. Folkhem can learn new construction techniques that 
are not currently used in Sweden by bringing in a German company. 
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- Kapitel 1 - 

Inledning 
 

I detta kapitel beskrivs syftet för examensarbetet, samt vilka metoder som använts för att samla 
information och vilka avgränsningar som gjorts. I kapitlet beskrivs också bakgrunden till dagens 

intresse för byggande med trä som stommaterial och vilken påverkan trä och betong har på miljön.  
 

1.1 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att genom analyser och beräkningar beskriva hur trästommar från 
två olika leverantörer klarar de svenska kraven. Anledningen till Folkhems initiativ till examensarbetet 
är det projekt bestående av flerbostadshus med massiv trästomme som planeras byggas. De två 
leverantörerna är Kaufmann som ska bygga projektet och Martinsons som är en potentiell leverantör 
för Folkhem i framtiden. Projektet går under namnet kvarteret Tvättstugan. Studier och jämförelser har 
gjorts av flera byggnadstekniska aspekter såsom energianvändning, fukt, akustik och brand.  
 
För att också se hur en trästomme står sig i förhållande till betong inom dessa områden jämförs de två 
trästommesystemen med ett sandwichelementsystem av betong. Det betongelement som vi tittat på är 
ett som Folkhem använt sig av i tidigare projekt. Jämförelser görs även av miljömässiga aspekter, 
bland annat koldioxidutsläpp.  
 

1.2 Metod  
Examensarbetet inleddes med litteraturstudier för att få en överblick. Både facklitteratur, tidskrifter, 
rapporter och internet användes för att lägga en grund för arbetet.  
 
För att få en uppfattning om vilka problem som kan uppstå vid byggande av flerbostadshus med 
massiv trästomme har sex befintliga projekt studerats närmare. Projekten vi tittat på ligger på olika 
plaster i Sverige och har olika byggnadstekniker för att få en bred bild. Husen i dessa projekt har valts 
då de har något gemensamt med de planerade husen i kv. Tvättstugan såsom antalet våningar, 
stomsystem och leverantören av trästommen. 
 
Vi har även deltagit på projekteringsmöten som har hållits varje månad för att få en djupare inblick i 
kvarteret Tvättstugan. På dessa möten har vi även fått underlag från berörda företag. De underlag vi 
fått tillgång till är bland annat arkitektritningar, miljökonsekvensbeskrivning, 
brandskyddsdokumentation och akustikdokument. I projektet används byggnet access som är ett 
modernt webbaserat datalagringssystem som delas mellan olika aktörer inom byggbranschen. Även vi 
fick tillgång till systemet och kunde därmed vara uppdaterade med de senaste ritningarna. Ytterligare 
kontakt har även tagits med Kaufmann, Martinsons och Folkhem för att få relevanta 
konstruktionsritningar.    
 
Vi har använt oss utav tre olika beräkningsprogram där vi jämfört de tre byggsystemen. I programmet 
Comsol har väggkonstruktionernas värmeflöden och köldbryggor studerats. När det gäller U-värden 
har de beräknats i dataprogrammet, men även handberäkningar har gjorts. Anledningen till det är att 
jämföra värdena och se om programmet ger korrekta värden. Programmet VIP har använts för att få en 
sammanlagd energianvändning för hela huset. Här har dock beräkningar endast gjorts för Kaufmanns 
system och betongsystemet. Detta för att vi vill se hur stora skillnaderna är mellan trä- och 
betongstomme ur energisynpunkt. Då täthet och fuktsäkerhet har stor betydelse i en träkonstruktion 
har även simuleringar gjorts i värme- och fukttransportsprogrammet Wufi. I alla dataprogrammen som 
har använts har antaganden gjorts i de fall underlag inte finns.  
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Under den förstudie som gjorts har det framgått att akustik och brand är två kritiska områden i 
träbyggandet. Det vi har gjort är att sammanställa de krav som ställs i de gällande standarderna och 
undersöka om kvarteret Tvättstugan kommer att uppfylla dessa krav.    
 
Då ingen av oss har så stor praktisk erfarenhet av husbyggnation har vi även valt att intervjua en av 
platscheferna på Folkhem som har jobbat i många projekt och på så sätt fått stor erfarenhet av 
eventuella problem som kan uppstå och lösningar för detta.  
 

1.3 Avgränsningar 
Då detta examensarbete ska motsvara 30 högskolepoäng har vissa avgränsningar behövts göras.  

 Inga hållfasthetsberäkningar har genomförts, då detta inte är något större problem vid 
träkonstruktioner. Dock har inte heller stomstabilitet beaktas, även om detta oftast är ett 
problem som måste lösas, men som kan lösas enkelt genom till exempel trapphus och 
hisschakt av betong. 
 

 Vi har valt att endast använda ett program för varje beräkningsområde, då det hade tagit för 
lång tid att lära sig flera program. Syftet med rapporten är heller inte att jämföra olika program 
utan att jämföra olika byggsystem.  
 

 Vad gäller akustiken har steg- och luftljud inte beräknats i byggnaden då sådana simuleringar 
är svåra att beräkna. Däremot har till exempel ytterväggarnas ljudisolerande egenskaper och 
omgivningen påverkan på byggnadens akustik studeras. 

 
 Inga beräkningar inom brand har utförts, då dessa är så pass komplicerade och det hade tagit 

för mycket tid att sätta sig in i. Vid årsskiftet 2010/2011 trädde även nya regler in för 
brandberäkningar enligt eurocode. 
 

1.4 Bakgrund 
1.4.1 Koldioxidutsläppen 
Sedan en lagändring i Sverige 1994 har det gjorts möjligt att bygga flervåningshus med trästomme 
med mer än två våningar. Detta är något som följer dagens strävan om att bygga hus med mindre 
miljöpåverkan. Både i Europa och i resten av världen försöker regeringar minska koldioxidutsläppen 
med upp till 60 procent fram till 2050. Och det är här som skogen kommer in i diskussionen, då 
skogen tar upp koldioxid och kolet lagras i träden och i marken. Så om man använder virket till hus 
och möbler, grenar och trädtoppar till el- och värmeproduktion skulle det bli en stor minskning av 
koldioxidutsläppen. Detta är väldigt viktigt då IPCC, FN:s klimatpanel har enats om att orsaken till att 
jordens medeltemperatur har höjts med 0,7ºC sedan början av 1900-talet är just utsläppen av 
växthusgaser, bland annat koldioxid.  
Det finns fyra fördelar med träprodukter som tagits från skogar och skötts på ett hållbart sätt (Fire 
safety in timber building, 2010) 

 Fungerar som kolsänkor under hela sin livstid 
 Har en liten energiförbrukning och ett av de lägsta koldioxidutsläppen bland de vanliga 

byggnadsmaterialen 
 Är förnyelsebara 
 Leder till ytterligare skogstillväxt, vilket ökar kolsänkorna ännu mer och koldioxiden minskar 

i atmosfären.  
 
1.4.2 Bygga med trä 
Det finns flera olika byggnadstekniker att bygga hus av trä. Antingen kan de platsbyggas eller byggas i 
fabrik, så kallat industriellt byggande. När husen byggs i fabrik kan de antingen byggas som plan- eller 
volymelement. Ett planelement kan vara till exempel en vägg och ett volymelement kan vara ett helt 
rum. När elementen sedan levereras till byggarbetsplatsen kan de monteras snabbare och enklare än 
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vid en traditionell husbyggnation. När hus byggs i fabrik kan även rör för bland annat VVS och el 
förinstalleras och på så sätt snabba på monteringsprocessen.  
 
Det finns flera faktorer som indikerar att trä kommer att bli vanligare som material i 
byggnadsstommar. Det finns bland annat fördelar som är kopplade till träets materialegenskaper. Det 
är både lättare och mer lätthanterligt jämfört med betong. Eftersom trä är lättare kan även mark med 
sämre grundförutsättningar användas, vilket även ger möjligheten att förtäta. Trämaterial minskar 
också behovet av byggkranar på bygget, vilket minskar produktionskostnaderna. (Lidelöw S., 2010) 
 
Eftersom trästommen inte kräver någon uttorkning innebär det att inflyttning kan ske flera månader 
tidigare jämfört med ett hus av betongstomme. Det finns även produktionstekniska fördelar då massiva 
trästommar går snabbt att bygga. Trä lämpar sig för bostadsproduktion i industriell miljö då mycket 
kan förtillverkas. Det finns även fördelar ur nationalekonomiskt perspektiv då konkurrensen ökar när 
massiva trästommar blir ett alternativ till betong.  
 
1.4.3 Sverige bygger i trä 
Sverige har hamnat på efterkälken, vad gäller utvecklingen av sammansatta konstruktioner som 
massiva trästommar. Största skälet till detta är regleringar och andra orsaker som lett till en liten 
byggaktivitet inom området. I Mellaneuropa ligger man långt före Sverige när det gäller utveckling av 
komponenter och stomsystem för olika typer av byggnader. På senaste tid har vi dock sett ett stadigt 
ökande av trähus på höjden. Ungefär 50 % av bostadsbyggandet i Sverige byggs med trästomme. Den 
största andelen är småhus. Cirka 90 % av alla småhusen byggs med trästomme, men endast 20 % av 
flerbostadshusen byggs med trästomme. (Stehn S., 2010) 
 
1.4.4 Betong och koldioxid 
Enligt en artikel i Samhällsbyggaren skriven av Christer Ljungkrantz så har man mycket länge vetat 
att betong tar upp och binder koldioxid från luften. Men att man idag tror att upptaget till och med kan 
vara ändå större än vad man tidigare trott. Betong innehåller cement, som vanligtvis till största del 
utgörs av Portlandcementklinker. Vid tillverkningen av klinkern sker en kalcinering, se ekv. (1), vilket 
innebär att när klinkern upphettas till cirka 1450˚C i en roterande ugn bildas cementklinkermineral och 
koldioxid. (Ljungkrantz, 2010)  
 

CaCO CaO + CO3 2   (1) 

  
Koldioxidutsläppen från förbränningen och från kalcineringen är noga redovisade i varje lands 
årsrapport som visar landets totala koldioxidutsläpp. Men i denna årsrapport redovisas inte hur mycket 
som binds upp i betongen efter tillverkning. När betong tar upp koldioxid sker en karbonatisering, se 
ekv. (2). 
 
CaO + CO CaCO2 3   (2) 

 
I ett forskningsprojekt som pågick mellan 2002-2005 visade resultatet att ”betong tar upp ganska stora 
volymer koldioxid, både i byggnadsverket och när det, efter att ha tjänat ut, krossas ned.” 
Det skrivs också att under fördelaktiga förhållanden kan det antas att en betydande del av betongen i 
sin användning är karboniserad efter hundra år. En ännu större del karboniseras efter att betongen 
krossats. Men dessa resultat baserades på antaganden och laboratorieprover. Nu pågår ett 
fortsättningsprojekt som heter CO2–kretslopp i cement och betong. Där ska resultatet från det 
föregående projektet kontrolleras och tillförlitliga beräkningsmodeller redovisas. Dessutom ska 
strategier för att minska klimatpåverkan från cementprodukter utvecklas och analyseras.  
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- Kapitel 2 - 
Trä som stommaterial i Sverige 

 
Kapitlet inleds med en kort beskrivning av träets egenskaper.En beskrivning om vilken betydelse trä 
haft, viktiga årtal och vilka regleringar som har funnits görs. Det görs också en beskrivning om vad 

som sker i Sverige idag, vilka satsningar som görs för att fler ska välja trä som stommaterial. I kapitlet 
beskrivs även sex befintliga husprojekt med trästomme i Sverige. 

 

2.1 Träets egenskaper 
Trä är ett ortotropt material, vilket betyder att materialet har olika egenskaper i tre vinkelräta 
huvudriktningar. Dessa huvudriktningar är fiberriktningen (stammens längdriktning), radiell riktning 
(vinkelrätt mot fiberriktningen och årsringarna) och tangentiell riktning (vinkelrätt mot fiberriktningen 
men parallellt med årsringarna) se Figur 1. Att trä har olika egenskaper är viktigt att ta hänsyn till då 
det bland annat påverkar hållfastheten. Till exempel så har trä mycket högre hållfasthet vid tryck i 
fiberriktningen jämfört med tryck vinkelrätt mot fiberriktningen. Om träet har en hög fuktkvot blir 
dock hållfastheten betydligt lägre än med låg fuktkvot. För ett felfritt virke av gran vid 12 % fuktkvot 
är tryckfastheten i fiberriktningen ungefär 40 MPa och vinkelrätt 7 MPa. Draghållfastheten i 
fiberriktningen är ungefär 88 MPa och vinkelrätt 4 MPa. (Burström, 2007) 
 
2.1.1 Stammens uppbyggnad 
Om man studerar en barrträdstam i tvärsnitt så är den uppbyggd inifrån och ut, märg, kärnved, 
splintved och bark. Vissa träd så som furu, lärk och ek har en mörkare kärnved än splintved, medan 
hos till exempel gran och silvergran har de samma färgnyans. Om kärnveden har en mörkare färg än 
splinten har oftast dessa träslag bättre beständighet mot mikrobiell nedbrytning än de träslag med 
ljusare kärnved. Kärnveden är dock alltid beständigare än splinten oavsett färg. (Träguiden a, 2010)  
 

 

Figur 1. Stammens uppbyggnad (Träguiden a, 2010) 

2.1.2 Angrepp 
Trä kan utsättas för flera olika angrepp som kan påverkan hållfastheten. Trä ingår i kolets kretslopp, 
vilket medför att nedbrytningen av trä är något naturligt och när trä används som byggnadsmaterial tas 
den ur kretsloppet. Men man måste fortfarande ta hänsyn till att naturen vill bryta ner träet. De 
organismer som bryter ner träet brukar delas in i två grupper. 
Mikrobiell nedbrytning är organismer man inte kan se med blotta ögat utan endast med mikroskop. 
Dessa organismer delas in i två grupper, svampar och bakterier. Olika svampar är brunröta, vitröta, 
mjukröta, mögel och blånadssvampar . 
Makroorganismer kan ses med ögat, dessa organismer består av olika insekter och skeppsmask. De 
vanligaste insekterna som förstör trä i Sverige är trägnagare, husbock och hästmyra, i 
medelhavsländerna är termiter ett stort problem. Skeppsmasken lever endast i salta havsvatten. 
(Björdal, 2009) 
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2.1.3 Skyddsmetoder 
Om trä används i en miljö och på ett sätt som inte möjliggör biologiskt angrepp på virket kallas det för 
konstruktivt träskydd. Då det inte räcker med ett konstruktivt träskydd, kan impregnerat virke 
användas. Det finns olika träskyddsklasser enligt en svensk standard. De olika klasserna är M, A, AB 
och B. Där B är vakuumimpregnering och har lägst skydd, medan de andra är tryckimpregnerade och 
M har högst skydd (Burström, 2007). Förr kunde klasserna M och A vara av CCA-typ, vilket innebar 
att de innehöll koppar, krom och arsenik. Idag är de flesta träskyddsmedel istället av CCP-typ, vilket 
betyder koppar, krom och fosfor. Inga av de godkända träskyddsmedlen får längre innehålla arsenik, 
men krom är fortfarande godkänt. Detta eftersom krom används för att förbättra kopparns bindning till 
träet. Kromhaltiga träskyddsmedel får endast användas när träet är i kontakt med mark och vatten och 
i riktigt utsatta lägen. De olika klasserna beskriver även virkets användningsområde och typ av 
träskyddsmedel. Man får inte bygga med virke som har en högre klass än vad som behövs. (Westin, 
2011) 
 
Ett annat sätt att skydda träet är att göra en värmebehandling, vilket innebär att träets värms upp till 
180-240˚C i 10-40 timmar i en syrefri miljö. Detta gör att kemin för träet förändras och det blir ett 
högre skydd mot svampangrepp. Dock kan värmen påverka träets hållfasthet, vilket inte gör det 
lämpligt för bärande konstruktioner. (Burström, 2007). 
 

2.2 Historia 
2.2.1 Lagar och regleringar 
Att fritt få bygga i trä har inte alltid varit en självklarhet i Sverige. Lagar och regleringar har begränsat 
träbyggandet i många århundraden. Väsentliga årtal i träbyggandets historia: 
 
1547 – Gustav Vasa förbjuder kyrkobyggnader i trä 
1786 – Gustav III förbjuder offentligt byggande i trä 
1874 – Byggnadsstadgan förbjuder trästomme i hus högre än två våningar 
 
Den viktigaste anledningen till förbuden var brandrisken. Fram till slutet av 1800-talet var stora 
stadsbränder vanliga, och hela städer brann ner. Orsaken till detta var att husen normalt var byggda i 
trä på den tiden och både uppvärmning och belysning innebar stora brandrisker. Många av städerna 
drabbades upprepade gången av stora bränder som ödelade hela staden. Några av exemplen som kan 
nämnas är Falun, som var en av de stora städerna under 1700-talet, brann två gånger samma år 1761. 
Under det året brann 2/3 av hela staden ned. Några årtionden senare, 1799 brann ungefär 2/3 av hela 
Växjö ner och staden har härjats av brand ytterligare ett antal gånger. Ett annat exempel är den 25 juni 
1888 då både Sundsvall och Umeå brann ner under samma dag. Stark blåst, torr mark och byggnader 
av trä och halmtak var anledningarna då. Med tanke på dessa och övriga stora förödande stadsbränder 
i Sverige, är förbudet att bygga med trästomme i hus högre än två våningar förståeligt. Förutom dessa 
lagstiftningar anlades fler och fler esplanader och brandgator i förebyggande syfte och stadsplanerna 
började ändras för att minska brandspridningen. Andra material som tegel och betong blev allt 
vanligare byggmaterial. Men ytterligare förändringar skulle komma gällande träbyggande. (Nationella 
Träbyggnadsstrategin, 2010) 
 
1994 – Funktionsregler införs i byggregelverket 
 
Efter EU-inträdet 1994 beslutades om nya normer för byggandet. Det blev tillåtet att bygga högre än 
två våningar med bärande stomme av trä. Detta för att myndigheterna har gått från att fokusera på 
detaljkrav vid utformning av byggnader till att istället ge generella funktionskrav. Dessa funktionskrav 
skall uppfylla brukarens behov gällande bland annat säkerhet och komfort. Det innebär helt enkelt att 
träkonstruktioner får uppföras så länge de generella kraven är uppfyllda. (Brandsäkra trähus, 2002) 
 
Enligt Träbyggnadskansliet var den svenska byggsektorn i kris på 90-talet. Byggsektorn var på jakt 
efter nya byggmetoder för att minska byggkostnaderna. Det är därför träbyggandet åter blir intressant, 
och i och med den nya lagstiftningen öppnades nya möjligheter i byggbranschen. Med andra ord kan 
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man säga att de nya byggreglera kom i rätt tid. Kvarteret Orgelbänken i Linköping blev det första 
höghuset byggt i Sverige med träbyggnadsteknik. Fyravåningshuset byggdes av Skanska som tidigare 
hade varit aktiva i USA och tog med erfarenheterna till Sverige. Projektet visade sig vara ekonomiskt 
lyckosamt och kostnaderna var 20-30 % lägre jämfört med ett motsvarande hus byggt med 
betongbyggteknik. Problemet i det projektet var dock främst akustiken då många boende upplevde 
lågfrekvent buller som störande. (55 exempel på modern träbyggnadsteknik i stora konstruktioner, 
2010) 
 

2.3 Satsningar på trä i Sverige 
2.3.1 Nationella träbyggnadsstrategin 
Kommittén Nationella träbyggnadsstrategin startade sitt arbete 2005 och avslutade det i december 
2008. (Trästad 2012 a, 2010) Kommittén blev tillsatt av regeringen för att öka byggandet av bärande 
konstruktioner i trä. Både flervåningshus, offentliga byggnader och byggnadsverk. Regeringen hade 
fem olika mål som förväntades skulle uppnås.  

 Det första målet var att trä skall vara ett material som ska vara lika självklart att använda som 
stommaterialen betong och stål. Detta skulle leda till en större konkurrens, som i sin tur leder 
till förbättrade byggnadskonstruktioner.   

 Det andra målet var att behålla och utveckla Sverige som en ledande skogsnation. Genom att 
använda mer svenska råvaror, ökar också arbetsmöjligheterna i Sverige.  

 Det tredje målet var att utveckla det industriella byggandet och där är trä ett utmärkt material, 
då det har en förhållandevis låg vikt jämfört med andra konstruktionsmaterial. Detta gör det 
möjligt att bygga både element och volymer inomhus innan det monteras på 
byggarbetsplatsen.   

 Det fjärde målet var ett väldigt viktigt mål i dagens ofta diskuterade klimatfrågor om 
koldioxid. Eftersom de växande träden i skogen binder koldioxid och sedan när de byggs in i 
husen dröjer det många år innan koldioxiden når atmosfären. De restprodukter som uppstår 
vid förädlingen kan användas som bränsle och kan då ersätta fossila bränslen. Förädlingen av 
trä kräver också mindre energi än för andra material.  

 Det sista målet som kommittén skulle uppnå var att "hjälpa" träet som byggnadsmaterial att 
komma ikapp de andra materialen som under många år fått statligt stöd. Eftersom trä var 
förbjudet att använda i flervåningshus med fler än två våningar under tiden 1874 till 1994 
behövs det ekonomiskt stöd för att få igång träbyggandet i Sverige. (Fastighetsägarna, 2008) 

 
2.3.2 Trästad 2012 
Efter Nationella träbyggnadsstrategins slut fortsätter arbetet nu med projektet Trästad 2012, som 
kommer pågå under en tre års period. Det är regeringen som satsar 5,5 miljoner kronor för att företag i 
Sverige ska kunna dela sina kunskaper om industriellt och klimatanpassat träbyggande. Men dessa 5,5 
miljoner är endast en del i projektets finansiering. Totalt kommer projektet väntas omfatta cirka 77 
miljoner, detta tack vare privata finansiärer, kommuner, län, regioner och EU. 
Regeringens tanke med projektet är att tätorterna runt om i Sverige skall förnya sin bebyggelse och 
bygga hållbara städer. Denna förnyelse av städer förväntas ge positiva effekter inom miljö, energi och 
klimat. (Backlund, 2010) 
 
Projektet har satt upp tre mål: 

 Minskad klimatpåverkan 
 Effektivare och billigare trähusbyggande 
 Näringslivsutveckling och en ny exportindustri 

 
För att kunna åstadkomma dessa mål behövs mer kunskap. Arkitektur, forskning, teknik och 
affärsmodeller utvecklas bäst om verkliga träbyggnadsprojekt uppförs. Därför ska de deltagande 
kommunerna bygga nya träbyggnader. Eventuellt även skapa modeller för koldioxidberäkningar och 
sedan kräva att varje byggprojekt som genomförs ska kunna redovisa sin koldioxidförbrukning.  
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Eftersom tanken med Trästad 2012 är att ta tillvara erfarenheter och idéer från byggprojekten finns ett 
samarbete mellan näringslivet och forskare. För att sedan dela med sig av kunskaperna till företag, 
tekniker, tjänstemän och allmänheten anordnas utbildningar och seminarier. När Trästad 2012 är slut 
2012 skall en stor träbyggnadsexpo, mässa hållas i Växjö. (TRÄ 2010, 2010)  
 
I projektet deltar sexton kommuner runt om Sverige. Varje kommun har en lokal processledare som 
ska ansvara för att projektet går framåt. Kommunerna samarbetar i regionala nätverk för att kunna 
skapa de förutsättningar som behövs för att utvecklingen av träbyggandet i Sverige. De sexton 
kommuner som deltar är, Växjö, Västervik, Eksjö, Skövde, Borås, Trollhättan, Mora, Orsa, Falun, 
Älvdalen, Rättvik, Umeå, Lycksele, Skellefteå, Piteå och Kalix. Men även i andra kommuner som inte 
deltar i projektet byggs det med trä. (Trästad 2012 b, 2010) 
 
Charlotte Bengtsson jobbar som sektionschef på SP Trätek och är samordnare för 
träbyggnadsakademin. Hon är också regional processledare i Trästad 2012. Hon säger i en artikel i 
tidningen TRÄ 2010 att SP Trätek har en central roll i Trästad 2012 eftersom det finns trästäder i alla 
delar av Sverige där SP Trätek har kontor. Hon säger också att träbyggnadsakademin där hon är 
samordnare samlar träbyggnadskompetens från de sexton kommunerna och att de tar fram projekt som 
kommunerna kan vara delaktiga i. (TRÄ 2010, 2010) 
 
2.3.3 Sveriges Träbyggnadskansli 
Sveriges Träbyggnadskansli beskriver sig själva vara en ”support till alla träbyggnadsinitiativ som tas 
runt om i landet”. De ska försöka se till att fler moderna träbyggnader byggs på den svenska 
byggmarknaden. Deras fokus ligger på flervåningshus, offentliga byggnader och större broar för 
vägtrafik. Kansliet leder kommunikationsarbetet för träbyggnadsutvecklingen i Sverige genom att 
erbjuder information och projektstöd till bland annat kommuner och byggherrar. Att de vill verka för 
träbyggnationen i Sverige är för att skogsnäringen är vår vikigaste näring och den har en positiv roll 
för tillväxt, sysselsättning och offentlig service i hela landet. (Träbyggnadskansliet a, 2010) 
 
Kansliet åker runt i Sverige för att få företag att använda modern träbyggnadsteknik i sina projekt. 
Tack vare mer än tio års erfarenheter av träbyggnad och hög expertis inom flera områden såsom 
arkitektur, konstruktion och teknik kan de hjälpa företagen med både praktisk och teoretisk support. 
De har deltagit i fler än 100 stora projekt i både Sverige och resten av Norden. (Träbyggnadskansliet 
b, 2010) 
 
2.3.4 Bygg i Trä AB 
Bygg i Trä Sverige AB är ett projektbolag som idag består av tre ledande företag i Sverige. De tre 
företagen är arkitektfirman White och de två byggföretagen Martinsons Byggsystem AB och 
Lindbäcks Bygg AB. Bolaget startades i december 2005. Det projekt detta bolag har byggt är husen i 
projektet Älvsbacka Strand i Skellefteå, mer om detta projekt i nästa avsnitt 2.4.2. (White, 2010) 
 
White 
White grundades 1951 i Göteborg där idag huvudkontoret ligger. White är en av Skandinaviens 
ledande arkitektfirmor och en av de tio största i Europa. De har åtta kontor i Sverige, Stockholm, 
Göteborg, Malmö, Örebro, Uppsala, Umeå, Linköping och Halmstad och två i Danmark. De har 
uppdrag både i Sverige och internationellt. Några kända stadsdelar där de bidragit med hög miljöprofil 
är Hammarby Sjöstad i Stockholm, Norra Älvstranden i Göteborg och Västra hamnen i Malmö.  
Några kända projekt i Stockholm de har deltagit i är, Kista Science Tower och Stockholm Waterfront. 
(Ahlzén, 2010) 
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Martinsons Byggsystem AB 
Martinsons Byggsystem AB är en av flera bolag som ingår i koncernen Martinsons Group. Martinsons 
Group har cirka 400 anställda och sitt huvudkontor i Bygdsiljum och har den längsta erfarenheten 
inom montage av byggnader med limträstomme i Sverige. (Martinsons a, 2010) 
 
Mer information om Martinsons Group och Byggsystem AB kan läsas i avsnitt 3.4. 
 
Lindbäcks Bygg AB 
Lindbäcks Bygg AB grundades 1924 i Piteå och har idag cirka 130 anställda. De bygger 
flerbostadshus med 2 till 6våningar på totalentreprenad. De bygger med industriellt byggsystem i trä. 
De bygger allt från studentlägenheter, bostads- och hyresrätter till hotell. 
I sin fabrik i Piteå produceras volymelement. Elementen förtillverkas inomhus innan de skickas ut till 
olika byggprojekt där de färdigställs och monteras. Detta för att slippa skadlig byggfukt. Sedan 1994 
har Lindbäcks byggt 5600 lägenheter, vilket gör dem ledande i Sverige inom industriellt byggande av 
flerbostadshus i trä. De avsätter också pengar till forskning och utveckling och har ett omfattande 
samarbete med Luleå Tekniska Universitet. (Lindbäcks, 2010) 
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2.4 Husexempel 
I detta avsnitt beskrivs först sex befintliga projekt i Sverige. För att enkelt kunna jämföra byggnaderna 
finns en kort sammanställning för varje projekt. Då källorna har varit bristfälliga för vissa av de valda 
projekten har frågorna besvarats i den mån information har funnits att tillgå.  
 
Efter de befintliga projekten beskrivs ett framtida projekt i Norge. Detta projekt visar på träets 
möjligheter då denna byggnad kan bli världens högsta hus med trästomme. 
 
2.4.1 Kv. Limnologen 
 

 
Figur 2. Kv. Limnologen (Träbyggnadskansliet c, 2010)  

Ort: Växjö 
Färdigställt år: 2008 
Byggherre: Midroc Property Development 
Konstruktör: Martinsons Byggsystem AB och Tyréns 
Arkitekt: Arkitektbolaget Kronoberg 
Stomleverantör: Martinsons Byggsystem AB 
Källor: (Rosenkilde A., 2008), (Stehn L., 2008), (Serrano E, 2010) och (Vessby J, 2007) 
 
Antal våningar: Fyra hus med 8 våningar vardera, där bottenvåningen är av betong och resterande sju 
våningar är med bärande trästomme. Byggnaden blir därmed det första högsta moderna bostadshuset 
med ett bärande stomsystem i trä i Sverige.  
 
Byggmetod: Planelement som levererats av Martinsons Byggsystem. Massiv trä används i både 
bjälklag och väggar. Ytterväggselementen levererades med fönster- och dörrpartier monterade. 
Urtagning för installationer fanns i bjälklagen. 
 
Varför bygga med trä: Växjö kommun färdigställde en träbyggnadsstrategi år 2005 som skulle 
innebära ”mer trä i byggandet”.  Strategin skulle provas som alternativ vid alla nybyggnationer i 
Växjö. 
 
Tekniska lösningar:  

 Bärande system: Bottenvåningen på huset utfördes i betong av flera skäl. Ett av de främsta 
skälen är att byggnaden får en ökad egentyngd vilket underlättar förankringen av övriga 
våningar i trästomme. Lyftkraften är viktig att ta hänsyn till vid byggnader med trästomme då 
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egentyngden är liten. För att motverka de stora lyftkrafter som huset utsätts för har dragstag 
monterats på 48 platser i varje byggnad. När det gäller stabiliseringen, är både ytterväggar, 
bjälklag och lägenhetsskiljande regelväggar stabiliserande. Ytterväggarna är också bärande. 
Där spännvidderna är stora har man kompletterat konstruktionen med limträbalkar och pelare. 
 
Balkongplattan består av en massivträskiva med en mineritskiva ovanpå. Primärstommen för 
balkongerna är balkar och pelare i limträ. Detta är möjligt tack vare ett tekniskt utbyte med 
boendesprinkler.  

 
 Täthet och värmeisolering: Den massiva träskivan i ytterväggen är tillräckligt tät när det 

gäller fuktkonvektion och tillräckligt trög och fuktbuffrande avseende fuktdiffusion. Av den 
anledningen har ingen PE-folie byggts in på insidan av konstruktionen.  För att vara säker på 
att konstruktionen är tät mellan sammanfogade element, runt dörr- och fönsteröppningar och 
genomföringar i klimatskalet tätas de med gummilister. De horisontella fogarna tätas med en 
s-list som fästs på bjälklagselementet innan väggen ställs ovanpå bjälklaget. De vertikala 
fogarna mellan ytterväggselementen tätas med o-list med fästlapp och drevas. Dessa lister tar 
upp rörelser i fogarna.  

 
Figur 3. O-list med fästlapp, (Leif Arvidsson AB, 2010) 

 

 I projekteringen har målet varit att utforma detaljlösningar med konstruktivt träskydd. Detta 
innebär i första hand att ändträ skall skyddas från att vätas ner. Något annat som beaktats 
under projekteringen är att eventuellt uppfuktat trä skall kunna torka ut snabbt så att fukten 
inte blir kvar i konstruktion.  
 

 Akustik: Beställaren ställde ett krav på minst ljudklass B. De åtgärder som utförts för att 
uppfylla kraven är bl.a. att förhindra flanktransmission mellan lägenheterna. Mellanväggarna 
vid varje våning har brutits och en luftspalt har byggts in i väggen. Bjälklagen är inte heller 
genomgående. Med hjälp av en polyuretanlist mellan bjälklag och underliggande vägg har 
flanktransmissionen minskats. Även skruvar isoleras för att undvika direktkontakt med 
bjälklagselementet.  
 
Risken för vibrationer har studerats med punktlastkriteriet vid bjälklagets dimensionering och 
beräkning av lägsta egenfrekvensen.  Bjälklag med störst risk för vibrationer har en spännvidd 
på 8 m. Där bjälklaget har haft större spännvidd har bjälklagstjockleken ökats 45 mm på grund 
av att balklivets höjd ökats.   

 
 Brand: Eftersom antalet våningar överstiger tre har husen klassats som Br1-byggnader.  

Därför ställs också höga krav på beklädnad, ytskikt och byggnadsdelar. Stomstabiliserande 
vertikala bärverk utförs i R 90 och stomstabiliserande bjälklag i R 60. Eftersom husen har 
boendesprinkler var det möjligt att genom tekniskt byte klä hela fasaden mot sydöst i träpanel. 
Dessa byten får göras om husets totala brandsäkerhet inte äventyras. Träpanelen behandlas 
med lasyr och allt synligt impregnerat trä behandlas med olja. De övriga fasaderna är putsade. 
Balkongerna på träfasaden skall fungera som skydd för brandspridning mellan våningarna och 
skall också förenkla underhållet av träpanelen.  
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Väderskydd: För att få ett så torrt byggande som möjligt valdes ett väderskydd över hela huset under 
montaget av trästommen. Principen är utvecklad och det finns en travers inne i tältet för att lyfta in 
material från lastbilar. Travers och tält lyfts uppåt vartefter för att bygga nästa våning.  
 
Problem som uppstått: Många undersökningar har gjorts när det gäller ljudet och allt pekar på 
samma problem. Ljudisolering vid låga frekvenser behöver förbättras (20-200 Hz). Dessa låga 
frekvenser tränger sig igenom träet. 
 
Det har uppstått effektivitetsproblem när det gäller konstruktionen, t.ex. då sammanfogningen mellan 
bjälklag och väggar är arbetsamt eftersom det krävs mycket skruvande och att gipsskivorna på 
väggarna är svåra att montera. Men en stor erfarenhet och effektivitet kan skapas hos en montagegrupp 
och montagetiden kan gradvis reduceras.  
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2.4.2 Kv. Älvsbacka strand 
 

 

Figur 4. Kv. Älvsbacka Strand (Extoler a, 2011) 

Ort: Skellefteå 
Färdigställt år: 2008 
Byggherre: Bygg i Trä Sverige AB 
Konstruktör: Martinsons Byggsystem AB (stomme) och WSP (grund) 
Arkitekt: White arkitekter 
Stomleverantör: Martinsons Byggsystem AB och Lindbäcks Bygg AB 
Antal våningar: 6 + 1 (indragen övre takvåning) 
Källor: (Stehn, 2008) och (Träbyggnadskansliet c, 2010) 
 
Byggmetod: Planelement av massivträ kombinerat med volymelement för kök, bad och tvätt. 
 
Varför bygga med trä: Skellefteå har en lång tradition av träbyggnad. Under 1900-talets första hälft 
var alla tvåvåningshus och till och med trottoarerna byggda i trä. När Nationella träbyggnadsstrategin 
startade var Skellefteå, Falun och Växjö de tre kommuner som deltog. Anledningen till att Skellefteå 
deltog var på grund av stor kompetens i kommunen. 
 
Tekniska lösningar:  

 Bärande system: Bjälklagen består av kassetter, där limträflänsar och liv bär upp en 
massivträskiva. Mellan liven läggs installationerna och utrymmen fylls sedan med mineralull. 
Massivträskivorna är korslimmade, vilket sker i fabrik. Antalet skikt i skivan bestäms av 
spännvidden, i detta fall blev det tre skikt. Väggarna består också av korslimmade 
massivträskivor. På fabriken byggs väggarna klart med gips, isolering, panel och det görs 
också plats för eldosor och liknande. 

 
 Täthet och isolering: Väggarna har 195+45 mm isolering medan taket har 400 mm. Tätheten 

i väggarna beror på hur väl skarvarna mellan väggelementen är utförda, eftersom KL-skivorna 
(korslimmade) beräknas vara täta i sig själva. 

 
 Akustik: Klarar ljudklass C, vissa anslutningar klarar klass B och några tom klass A. De 

lägenhetsskiljande väggarna är dubbla väggar med luftspalt och isolering. På samma sätt 
förhindras direktljudet mellan tak och golv. Martinsons har en patenterad lösning för 
stomljudet, där bjälklaget läggs upp på en gummilist på väggarna. 
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 Brand: Boendesprinklers har installerats för att kunna bygga med träfasad på alla våningar, så 
kallat tekniskt byte. 

 
Väderskydd: På byggarbetsplasten har huset utförts med en montageplattform från Extoler. Denna 
består av väderskydd, travers, belysning, arbetsplattform och fallskydd. Plattformen följer med upp när 
huset växer.  
 
Problem som uppstått: Trapphusen tog lång tid att bygga. Det skulle kunna vara väldigt 
tidsbesparande om dessa kunde förtillverkas. Också gipsskivorna i undertaket var ett moment som var 
tidskrävande, då gipsskivorna monterades på fabrik, men slitsar lämnades för installationer. När sedan 
dessa slitsar ska återställas, blev det många skarvar som behövdes spacklas.  
 
För att upptäcka köldbryggor gjordes en termografering. Det enda parti som visade dåligt resultat var 
anslutningen mellan balkong och yttervägg, där det då behövdes kompletterades med skumisolering.  
 
I etapp 1 valdes F-system för ventilationen, vilket projektörerna fick mycket kritik för, då detta 
systemval inte är ekonomsikt ur ett långsiktigt perspektiv. I etapp 2 valdes FTX-system. 
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2.4.3 Kv. Hyttkammaren 

 
Figur 5. Kv. Hyttkammaren, (Träbyggnadskansliet c, 2010)   

Ort: Falun 
Färdigställt år: 2008 
Byggherre: Kopparstaden 
Konstruktör: HMB Construction AB  
Arkitekter: Modo Arkitekter 
Stomleverantör: KLH Scandinavia 
Antal våningar: 3 och 4 våningar 
Källor: (Janols H, 2006), (Janols H et. al, 2008) 
 
Varför bygga med trä: Tankarna att bygga flerbostadshus i trä kom år 2004 då styrelsen i 
Kopparstaden började diskutera träbyggnad. Argumentet var ”Vi bor ju i trästaden - ska vi då inte 
bygga i trä?”.  Det beslutades också att huset skulle byggas centralt i Falun, för att projektet därmed 
skulle få mer uppmärksamhet från allmänheten. Visionen för projektet blev ”trä skall synliggöras på 
ett smakfullt sätt.”  
 
Byggmetod: Prefabricerade massivträelement från KLH.  KLH-blocken levererades med urtag för 
fönster och dörrar och i viss grad för installationer. Stommen kompletteras på plats med isolering och 
ytskikt. 
 
Tekniska lösningar:   

 Bärande system: Källarvåning och bottenbjälklag är utförd i betong och övriga våningar i 
massivt trä. Alla ytterväggar och vissa innerväggar är bärande delar i byggnaden och 
stabiliteten uppnåddes genom skjuvstyva väggar placerade i båda riktningarna.  
 

 Täthet och värmeisolering: Någon ångspärr placerades inte på insidan av 
massivträelementen utan ersattes av vindskyddsduk på elementets utsida mot isoleringen. 
Utfackningsväggarna byggdes däremot med en ångspärr. Ytterväggarna byggdes av 2x15 mm 
Protect F brandgips, 94 mm KLH-element, 150 mm mineralull vilket ger ett beräknat U-värde 
på ca 0,232 W/m2K. 
 

 Akustik: Krav på minst ljudklass B har påverkat ytterväggens utformning. Väggelementen 
blev tjockare än planerat p.g.a. ljudkraven, vilket har gjort att anslutningen mellan 
betongväggen i källaren och fasaden på bottenvåningen detaljstuderats.  Problemet som 
uppstod var att differensen på de båda väggtjocklekarna blev stor och för att övergången skall 
fungera har konstruktionen ändrats en aning från den ursprungliga utformningen.  
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Krav på elinstallationsutrymmen under bjälklagskonstruktionen försvårar ljudproblemet. För 
att få plats med installationer behövs ett utrymme på 45 mm på bjälklagets undersida. Detta 
utrymme skapar en resonanslåda som förstärker vissa frekvenser. I undersökningar som KLH 
gjort visar det sig att problemen uppstår i låga frekvenser som är i intervallen 50-100 Hz. Av 
denna anledning har bjälklaget studerats noga och ökats på till 500 mm. Detta är dock inte den 
optimala konstruktionen ur ljudsynpunkt, men andra parametrar har begränsat bjälklagets 
tjocklek. Den mest optimala konstruktionen beräknades till 540 mm. 
 

 Brand: Byggnaden skall vara utförd i minst byggnadsklass Br1. För 5-våningshus skall 
vertikala bärverket vara lägst brandteknisk klass R 90 och horisontella lägst R 60. 
Utformningen av fasaden har främst diskuterats ur brandsynpunkt. Osäkerheter fanns kring 
hur kraven skall tolkas enligt aktuella brandnormer.  Den från början tänkta fasaden med ett 
stort inslag av trä har fått modifieras och mindre ytor har beklätts med trä. 
 
I trapphus och lägenheter har målet varit att låta de massiva träblocken vara synliga om det är 
möjligt att uppfylla brandkraven. De alternativ som diskuterades var tändskyddande 
beklädnad, sprinkler eller brandskyddsfärg. Sprinkler skulle undvikas i projektet och det blev 
då inte möjligt att ha träet synligt. Alla bärande väggar och lägenhetsskiljande väggar byggdes 
med ett eller två lager 15 Protect F (brandgips). I trapphus användes gipsbeklädnad på alla 
ytor och på fasader användes mineritskivor och brandimpregnerad träpanel där krav på 
obrännbarhet fanns. 

 
Väderskydd: Ett bågformat väderskydd användes och den lyftes upp och placerades på var sida om 
huset stående på byggställningar. Där tältet inte skyddade byggnaden användes presenningar med fall. 
 
Problem som uppstått: Den största svårigheten som ofta diskuterades var att kunna jämka samman 
de olika aktörernas önskemål och normkrav. Ett exempel på detta är problematiken att hitta en 
bjälklagskonstruktion som uppfyller dagens ljudkrav, tillräckliga installationsutrymmen utan att bygga 
för mycket på höjden, samtidigt som projektet är produktionsvänligt och kostnadseffektiv. En hög 
prefabriceringsgrad med förberedelser för installationer är att föredra och något att ta med inför 
kommande projekt.  
 
Krav på ljudklass B på ljudisolering mellan lägenheter och mellan lägenheter och förbipasserande 
trafik har orsakat en del problem. Kravet har varit svårt att uppnå. För att förbättra ljudkvalitén har ett 
mellanlägg i bjälklaget används. Bjälklaget består av två element, där det nedre vilar direkt på väggen 
och den övre är upplagd på distansklossar för att skapa en luftspalt på 140 mm.  
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2.4.4 Kv. Rya 
 

 

Figur 6. Kv. Rya (Axelson, 2008) 

Ort: Rydebäck i Helsingborg 
Färdigställt år: 2007 
Byggherre: Derome Förvaltning AB 
Konstruktör: Tyréns AB 
Arkitekt: Henrik Jais-Nielsen & Mats White Arkitekter AB (Helsingborg) 
Byggentreprenör: Byggmästar’n i Skåne AB 
Antal våningar: 5 
Källor: (Axelson, 2008), (Rosenkilde et al. 2008) och (Träbyggnadskansliet c, 2010) 
 
Byggmetod: Platsbyggt. Elementen byggdes i en tillfällig fältfabrik. Träregelväggar, bjälklag med 
bjälkar av trä, takkonstruktion av trä. Trapphus bärs upp av träpelare. I väggarna användes plywood 
och Kerto-skivor, vilke ökar väggens styvhet. Kertoskivan är en fanerträskiva se Figur 7, som kan 
användas både som bärande och ickebärande vägg, tak- och golvskiva (Moeleven, 2011). Det finns 
även en Kertobalk som används på högkant. 
 

 

Figur 7. Kerto-skiva (Moelven, 2011) 

Varför bygga med trä: Derome Förvaltning AB ingår i en träkoncern. De ville visa att det fungerar 
bra att bygga med trä och de vill vara delaktiga i utvecklingen av träbyggande. Men byggherren 
använder inte träet som en motivering varför kunderna ska välja deras hus, utan anser att kunderna inte 
bryr sig om stommaterialet. 
 
Tekniska lösningar:  

 Bärande system: Garage under huset, betongdäcket blir husets grundplatta. Bärande 
ytterväggar, i mitten av huset finns bärande pelare och limträbalkar, sen spänner bjälklagen 
mellan ytterväggarna och mitten. För att få stabilitet i husets tvärriktning finns tvärgående 
lägenhetsskiljande väggar. Dessa är uppbyggda så att innerst mot reglarna finns en 
plywoodskiva och sedan två gipsskivor. I ändarna monteras stålstag. Stabiliteten i 
ländriktningen uppnås genom trevåningshöga Kertoskivor bestående av trälamellsskivor. 
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Dessa skruvas fast mot ytterväggens regelstomme. Också här monteras stålstag. Bjälklagen i 
trapphusen bärs upp av pelare och balkar byggda med limträ. 
 

 Täthet och isolering: Ytterväggarna och taket är isolerade med mineralull och är tätade med 
en 0,2 mm tjock polyetenfolie på den varma sidan av klimatskalet.  

 Akustik: Mellan lägenheterna hade byggherren som mål att uppnå ljudklass B, men huset 
klassas som ljudklass C, med vissa undantag. Mellanrummet i bjälklagen innehåller stenull. På 
undersidan av bjälklaget monteras två gipsskivor på akustikreglar.  Under parkettgolvet läggs 
två skivor golvgips och en spånskiva. För att minimera ljudtransmissonen mellan lägenheterna 
har de dubbla regelstommar i de lägenhetsskiljande väggarna en luftspalt mellan reglarna, 
också här fylls utrymmet mellan reglarna med stenull, och två gipsskivor och en 
plywoodskiva.  
 

 Brand: Stenullen och gipsskivorna ger brandskydd av stommen. Detta gäller både bjälklagen 
och träregelväggarna. Limträpelarna i trapphusen har inget liknande brandskydd utan är endast 
målade, men de är istället dimensionerade att klara en brand. Inga sprinklers har installerats. 

 
Väderskydd: Huset har skyddads av en tältlösning och ett fasadskydd på ställningen. Detta var dock 
en komplicerad lösning, då huskropparna var vinklade mer än 90grader i förhållande till varandra. 
Väderskyddet fungerade ändå relativt bra och byggnadsarbetarna tyckte arbetsplatsen blev mer 
behaglig. Men väderskyddet var känsligt för vind och väven gick sönder efter en tid och kunde då inte 
hålla regnet borta och en del byggmaterialet, bland annat några av de utvändiga gipsskivorna fick 
mögelpåväxt.  
 
Problem som uppstått: Det fanns inte några krav på betongbjälklagets ytjämnhet, vilket gjorde att 
vissa anslutningar till bjälklaget blev otäta och detta kan i sin tur leda till att det blir luftläckage mellan 
vägg och bjälklag. 
 
Från erfarenheter av ett tidigare projekt, Mölnlycke-projektet (4våningshus med trästomme, kallat 
Kullbäcks torg, klart 2003) har man infört högre krav på fuktkvoten hos virket innan det byggs in i 
konstruktionen, vid leverans är högsta fuktkvoten 17 % och under byggtiden 15 %. 
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2.4.5 Kv. Styrmannen 

 
Figur 8. Kv. Styrmannen (Träbyggnadskansliet c, 2010)  

Ort: Umeå 
Färdigställt år: 2006 
Byggherre: Umehem 
Konstruktör: Martinsons Byggsystem AB 
Arkitekt: Arkinova Arkitekter 
Stomleverantör: Martinsons Byggsystem AB 
Antal våningar: 4 
Källor: (Nygren I., 2006) och (Stehn L et al. , 2008)  
 
Byggmetod: Prefabricerade planelement, komplettering på plats. Bjälklags- och väggelementen 
innehöll också installationer som minimerade arbetet ute på byggarbetsplatsen. Arbetet handlade 
främst om att sammankoppla de prefabricerade delarna och ansluta de olika installationerna. 
 
Varför bygga med trä: Husets bärande system är av massivt trä, men huset är inte profilerat som ett 
trähus utan byggt för att smälta in i miljön. Byggnaden är traditionellt utformad med en putsad fasad, 
då det är billigt att underhålla. Träet valdes av byggherren för att det är det mest lämpade för projektet. 
Byggherren valde massivt trä för att totalekonomin i projektet blev god. Byggsystemet gav också en 
snabb montering av stommen, vilket minskade den egna arbetsinsatsen något som också passade det 
lilla byggföretaget.  
 
Tekniska lösningar:  

 Bärande system: Bärande stommen i huset är massivträväggar i ytter- och innerväggar, 
lägenhetsskiljande väggar, samt massivträbjälklag. Stabilitet i byggnaden uppnås med hjälp av 
skivverkan i de bärande massivträväggarna.  

 
 Täthet och värmeisolering: Diffusionsspärr har inte använts i väggarna eftersom den 

massiva träväggen räcker för att uppnå täthet. I yttertak har däremot PE-folie använts för 
tätheten. I ytterväggarna används 150 mm mineralull samt ett 45 mm invändigt skikt av 
mineralull för värmeisoleringen.  

 
 Akustik: Det finns många olika lister och en välbeprövad sådan är sylomerlisten, som använts 

i detta projekt. Se sidan 5.3.7 för mer om sylomerlist.  Bjälklagen är uppställda på sylomerlist 
för att dämpa spridning av vibrationer och stegljud. Stegljudisoleringen i bjälklaget uppnås 
också med hjälp av ett fribärande undertak som består av dubbla gipsskivor och 
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stenullsisolering. Lägenhetsskiljande väggar byggs som dubbelväggar med gipsskivor, 
mineralull och luftspalt. 

 
 Brand: För att klara brandskyddet har man klätt in de bärande elementen i dubbla lager 

gipsskivor. I och med det behövdes inget sprinklersystem i byggnaden. 
 
Väderskydd: Under byggtiden användes presenningar som tillfälligt väderskydd av stommen. 
 
Problem som uppstått: Byggherren har inte stött på större svårigheter att uppfylla funktionskraven. 
Främst tack vare Martinsons Byggsystem och de andra konsulternas erfarenhet av beprövade 
lösningar.  
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 2.4.6 Kv. Ödlan 3 

 

Figur 9. Kv. Ödlan 3 (Träbyggnadskansliet c, 2010) 

Källor: (Träbyggnadskansliet c, 2010) 
Ort: Umeå 
Färdigställt år: 2007 
Byggherre: Förvaltnings AB Lillberget 
Konstruktör: Bjerking 
Arkitekt: Rydfjälls byggkonsult 
Stomleverantör: KLH 
Antal våningar: 2 våningar på ett befintligt 3 våningshus från 1960-talet. 
 
Byggmetod: Prefabricerade element. Bjälklag av massivträ, väggar med traditionell träregelstomme, 
pelare och balkar av limträ. Ytterväggarna förtillverkades av byggentreprenören. 
 
Varför bygga med trä: Byggherren ville bygga på ett sätt som inte störde de befintliga hyresgästerna 
så mycket, dvs. bygga med kort byggtid och eftersom det var en påbyggnad ville man hålla vikten 
nere. Det som uppfyllde dessa krav var trä, då man använde prefabricerade element och på så sätt 
slapp uttorkningstiden för betong och dessutom är trä ett lätt material.  
 
Tekniska lösningar:  

 Bärande system: På det befintliga huset byggdes ett ramverk av stålbalkar. För att kunna få 
en frihet i planlösningen i de nya våningarna. På dessa stålbalkar lades det första 
massivbjälklaget upp. Bjälklagen bärs sedan upp av limträpelare och ytterväggarna tar upp 
lasten av bjälklagen. För att få stabilitet i huset byggs tvärgående lägenhetsskiljande väggar 
och i väggarna monteras vindkryss. Limträbalkar bär upp balkonger och loftgångar. Inner- och 
ytterväggar är byggda med träregelstomme och taket byggs av träbalkar kompletterade med 
element av råspont. 

 
 Täthet och isolering: I yttertak och i ytterväggar läggs en plastfolie och mineralull, 450 mm i 

taket och 240 mm i väggarna. 
 

 Akustik: De lägenhetsskiljande väggarna består av dubbla stommar med luftspalt, mineralull 
och dubbla gipsskivor på bägge sidor. Detta gör att luftljudsisoleringen blir god. Också den 
massivträplatta som bjälklaget består av har dubbla gipsskivor på ovansidan, undertaket fylls 
med 220 mm mineralull och också dubbla gipsskivor. 
 

 Brand: Trästommen kläs in med gipsskivor för att skapa ett brandskydd. På väggarna används 
dubbla protect F-skivor och i undertak dubbla Normal-skivor. På ovansidan av golvet läggs 
dubbla golvgipsskivor. 
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Väderskydd: Eftersom taket skulle tas bort på det befintliga huset, var man tvungen att skydda huset 
med ett tält, i tältet monterades en traverskran. Detta var dock svårt då huset består av två 
byggnadskroppar som är förskjutna och i skarven som uppstår i väderskyddet skyddas inte huset. Då 
detta projekt var delat i två etapper med varsin byggnad byggdes ett specialdesignat väderskydd till det 
andra huset i den andra etappen.  
 
2.4.7 Världens högsta trähus 

 

Figur 10. Barentshus (Teknisk Ukeblad, 2011) 

I Kirkenes, Nordnorge, planeras ett 20 våningshus i trä. Barentshus som är arbetsnamnet för huset, 
kommer att bestå av 4000 m³ limträ av gran eller furu. Dock utförs hisschakt och trapphus av betong. 
(Byggvärlden, 2011) 
 
För att klara brandsäkerheten i huset, måste ett dubbelt säkerhetssystem användas. Om det skulle 
brinna skulle ett automatiskt system med vattendimma starta och sen kan även brandkåren aktivera ett 
sprinklersystem. Sprinklersystemet är inte under tryck hela tiden, på grund av risken för vattenskador. 
De bärande träbalkarna kommer klara 120 minuters brand, utan att förlora sin bärkraft. Fler 
brandtester måste utföras innan huset byggs.(TekniskUkeblad, 2011) 
 
Då trä väger endast en femtedel av betong, kan stabiliteten vid kraftig blåst för ett högt trähus vara ett 
problem. Studier och beräkningar visar att vid en vindhastighet på 29 meter/sekund (storm) rör sig 
huset 97 millimeter högst upp. Flera försök kommer att genomföras, bland annat i en vindtunnel innan 
beslut kommer att fatts om huset ska byggas eller inte.  
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

22 
 

- Kapitel 3 - 
Folkhems satsning 

 
Företagen Folkhem Produktion AB, Kaufmann Holzbau GmbH och Martinsons Byggsystem AB 

beskrivs kort i kapitlet. Det finns också övergripande information om projektet kvarteret Tvättstugan 
som ska byggas med massiv trästomme.  

3.1 Folkhem Produktion AB 
3.1.1 Företaget 
Folkhems vision är att ”med god byggmästartradition och stort ansvar bidra till att skapa ett hållbart 
samhälle med stark personlighet för folk som är medvetna”. Folkhem är ett privatägt byggnadsföretag 
som grundades 1968. Företaget bedriver idag nyproduktion av bostäder i egenutvecklade projekt, till 
största del i Stockholms län. Verksamheten omfattar hela processen från markförvärv, projektering till 
inflyttningsklara lägenheter och småhus. Idag har företaget byggt över 3 500 lägenheter sedan starten. 
Målsättningen har alltid varit att ”skapa ett boende utöver det vanliga - ett hus med själ.” (Folkhem, 
2010) 
 
Ledord 
Folkhem har fyra ledord som genomsyrar alla projekt, och dessa lyder omtanke, skönhet, funktion och 
kvalitet. Nedan följer innebörden av ledorden och hur det påverkar Folkhems alla projekt. 
 
Omtanke – Ett hem behöver omtanke för att leva, för att kännas som ett riktigt hem. Vi bygger för 
omtanke, med omtanke för människor och miljö. Det finns inga motsättningar i att ge människan rum 
och att värna om miljön. Det gäller att ge båda utrymme, att planera och välja rätt. Vi jobbar med 
naturliga material som obehandlat lärkträ och sedum. Folkhem ska erbjuda ett hem för livet. 
 
Funktion – Att rita och bygga hus är roligt, utmanande och stundtals svårlagt pussel av design och 
funktion. Folkhem ser en utmaning i att vara med när ny mark bryts. Därför följer vi en klar vision och 
bygger moderna hus vi tror på. Här finns inga bortslösade, svårmöblerade kvadratmeter, inga onödiga 
ytor. Golvvärme installeras i alla husen för att uppnå ett välbalanserat uppvärmningssystem. På så sätt 
försvinner onödiga radiatorer och plats för stora ljusinsläppande fönster skapas. Inget lämnas åt 
slumpen. 
 
Kvalitet – Kvalitet är mer än bara materialval och byggmetod. Kvalitet är omsorg och eftertanke. Det 
är inte minst tid. För att få fram rätt kvalitet i varje hus, i varje skarv och skruv måste vi ta lite mer tid 
på oss. Vi tar oss tid, för att ge tid – vi bygger för en lång framtid. Folkhems hus ska leva och förädlas 
en lång tid framöver och då måste materialvalen vara de rätta, lösningarna effektiva och husen fulla av 
kvalitet.  
 
Skönhet – Skönhet är inget objektivt, inget mätbart. Det kommer alltid att finnas smakriktningar, 
trender, klassiska former och färger. Det finns lika många definitioner på skönhet som det finns 
människor. Men en sak är Folkhem säker på, om trivseln är stor då har vi lyckats hitta skönheten. Våra 
hus är en helhet, välkomponerade detaljer som alla bidrar till skönhet. Fönster från golv till tak som 
ger rymd och utsikt. Ljus som reflekteras i varma golv, harmoniska färger och trädetaljer som ger liv 
och lyster. Gediget hantverk som skapar sinnesro och trivsel för kropp och själ. 
 
Miljöfokus 
Att Folkhem satsar på miljön, är något som är svårt att missa. Det är något som genomsyrar både 
företagets satsningar, ledord och framtida mål. Ett av Folkhems mål som kan nämnas är att deras 
småhus skall klara ett energikrav på 55 kWh/m2 och år i framtiden. Ett annat verksamhetsmål är att 
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alla husen skall byggas i trä för att minimera CO2-utsläpp och aktivt bidra till klimatförbättring i 
världen. Även affärsidén pekar på denna prioritering. ”Folkhems affärsidé är att med stor omsorg, 
egna yrkesskickliga hantverkare och med tydligt miljöfokus skapa stilrena, funktionella och attraktiva 
trähus för de många människorna i Stockholmsområdet.”  
 
3.1.2 Miljöcertifiering BF9K 
Folkhem arbetar med miljöcertifieringen BF9K. Det är ett produktcertifieringssystem anpassat till 
byggbranschen. Syftet är att företag, med hjälp av certifieringen, skall uppfylla kundens krav på 
kvalité, miljö och arbetsmiljö. Enligt BF9K skall deras certifiering öka effektiviteten i verksamheten 
och även kvaliteten på det arbete som utförs. Systemet är utformat för att företaget skall få rutiner och 
stöd för att förbättras och utveckla verksamhetens egenkontroll. (Bf9k, 2010) 
 
Arbetsmiljön för de anställda är viktig, enligt Folkhem. ”Detta skapar tillhörighet, ansvarkänsla och 
kvalité” kan man läsa i en företagspresentation. Folkhem menar att företagets egentliga innehåll är 
deras medarbetare. Företagets policy garanterar att anställdas ambition och skicklighet upprätthålls. 
Bland annat har företaget satsat mer och mer på att använda tält i sina projekt. Inte enbart för att skapa 
ett väderskydd för byggnationen, utan även för att skapa en bra arbetsmiljö.  
 
3.1.3 Folkhems projekt 
Som nämnts ovan, har Folkhem uppfört ett stort antal hus. Kort beskrivning på ett axplock av dessa 
följer nedan.  
 
Trädgårdsstaden Grönkulla 
Folkhem skall uppföra 60 radhus i Sundbyberg och bygget beräknas vara klart hösten 2012. Sex olika 
typhus planeras i området. Husen är mellan 85-129 kvm och alla husen har en liten täppa, uteplats och 
förråd. 
 

 

Figur 11. SHK Montage av SHK Konstmuseum (Folkhem, 2010) 

SHK Konstmuseum 
Ett konstmuseum håller på att uppföras i Vasaparken. Huset är ritat av Wingårdhs arkitekter. Syftet är 
att framhäva kvalitet, konst, arkitektur och design. I museet skall bland annat Sven Harry Karlssons 
konstsamling med nordiska konstnärer hänga. Sven-Harry Karlsson är grundare till Folkhem. Sven-
Harrys Konst och Bostadsstiftelse kommer att äga och förvalta huset.  
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Östra kvarnskogen 
Kvarnskogen är ett bostadsområde i Sollentuna som färdigställdes 2006. Där står idag 40 hus i ett 
välbevarat naturområde och husen är byggda på så sätt att de verkar sväva i luften. Tillsammans med 
arkitektkontoret Brunnberg och Forshed vann Folkhem Träpriset 2008 för detta projekt. 
 
Träpriset är ett hederspris instiftat av tidningen Skogsindustrierna. Priset delas ut var fjärde år till en 
byggnad som representerar god svensk arkitektur i trä och som speglar tiden vi lever i.  
 

 

Figur 12. Östra Kvarnskogen (Folkhem, 2010)
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3.2 Kvarteret Tvättstugan 

 
Figur 13. Montagebild över kv. Tvättstugan. (Folkhem, 2010) 

 
3.2.1 Bakgrund 
Det första spadtaget har tagits för Stockholms hittills enda åttavåningshus med stomme i massivt trä. 
Detta är starten för det projekt som skall möjliggöra att 500 personer skall kunna flytta till 
Sundbyberg. Sju hus med sammanlagt 240 lägenheter längs Bällstaviken planeras och av dessa ska 
Folkhem uppföra fyra hus med stomme i massivt trä. Totalt blir det 124 bostadsrättslägenheter med 
attraktiv sjöutsikt som Folkhem kommer att kunna erbjuda sina kunder. Husen F och G kommer att 
ägas av Seniorgården och Wåhlin Fastigheter kommer äga det sjunde lamellhuset som skall bli 
hyresrätt, hus A. Husen ligger på Sundbybergs absolut bästa läge vid Bällstaviken. Här nedan ser man 
en illustrationsplan över området som skall byggas. (Folkhem, 2010) 
 

 

Figur 14. Illustrationsplan över kv. Tvättstugan (Jensen F., 2009) 
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I området kommer det att byggas bryggor och en vacker strandpromenad precis framför husen. I husen 
finns växtrum, för att skapa gröna ytor. Intill huskropparna kommer det att uppföras ett torg med både 
café och torghandel. Mellan huskropparna kommer det att vara växelvis mjuka och hårda gårdar. De 
hårda gårdarna skapas för att till exempel brandbilar, flyttbilar, taxibilar och så vidare skall kunna 
komma närmare husen. De mjuka gårdarna kommer att täckas med sammanhängande grönområden 
och det är tänkt att marken mellan husen skall vara tillgänglig för allmänheten.  
 
Folkhems fyra hus är ritade av Wingårdhs arkitekter. Det är inte bara stommen som är i trä, utan även 
fasaden. Där är tanken att silvergran skall användas, bland annat för dess tålighet och även för att 
silvergran åldras fint. Precis som i Folkhems övriga projekt, är det stora fönsterpartier från golv till 
tak. Alla fönster skall dock ha låga u-värden för att hålla nere energiförlusterna. För att uppnå den 
bästa komforten kommer det att installeras golvvärme under alla trägolven. Köken har hög standard 
med full teknisk utrustning och badrummen är helkaklat. Det är rymliga och öppna planlösningar. 
Ritningar för dessa plan, se Figur 15. Plan sju skiljer sig något från de övriga planen, då två av 
lägenheterna har ett loft med trappa upp till den. Plan 2-6 är identiska, med fem lägenheter med 
balkong finns på varje plan. I källarplan finns det förråd för alla lägenheter och även garage finns där. 
Sundbybergs stads parkeringsnorm gäller och det kommer att finnas 0,8 parkeringsplatser per 
lägenhet.  
 
När det gäller ventilationssystemet har husen till- och frånluftssystem med aggregatrum i källaren. Det 
finns separata aggregat för vindslägenheterna. Det är ett garage där temperaturen är högre än 10 ºC 
och det finns cirkulationsvärmare. Uppvärmningen av hela huset sker genom fjärrvärme.  
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Figur 15. Planlösningar för hus B. 
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3.3 Kaufmann Holzbau GmbH 
Företaget Kaufmann grundades av Günther Kaufmann i Tyskland 1992 och då byggde företaget trähus 
med träreglar. Under åren har Kaufmann riktat in sig mot massiva träelement mer och mer. Våren 
1999 tog företaget patent på deras teknik att förbinda massivträmoduler. Detta patent är grunden till 
Kaufmanns framgångar. Enskilda trälameller sammanfogas med varandra genom dymlingar, enkelt 
förklarat är det en variant av träpluggar. Denna metod innebär att varken lim eller spik behöver 
användas i det massiva träet. Resultatet är en stark konstruktionsdel som bidrar till hög kvalitet. Den 
stora fördelen med dymlat massivträ, jämfört med andra system som limträbalkar är att träets 
egenskap att röra sig sker mellan trälamellerna. Tack vare denna mjuka förbindelseteknik mellan 
trälamellerna kan långa och stora väggsektioner tillverkas utan problem. En annan fördel massivträ har 
är att träet fungerar som temperatur- och fuktreglerare och därigenom skapar ett bra inomhusklimat. 
Företaget expanderar och idag levererar Kaufmann till Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Belgien, 
Luxemburg, Österrike, Schweiz och Italien. (Kaufmann, 2010) 
 

 

Figur 16. Kaufmanns dymlade massiva trä (Kaufmann, 2010) 

Genomgående i alla Kaufmanns projekt är att energianvändningen skall hållas så låg som möjligt. I 
både val av konstruktionslösningar och materialval syns vikten i att ha en fungerande helhetslösning. 
Kombinationen av att husets stomme är byggt i trä och tjocka isoleringsskikt i ytterväggarna leder till 
att köldbryggorna minskar, vilket bidrar till ett energieffektivt hus. Kaufmann har under åren byggt 
många passivhus. Ett passivhus får bara ha en viss energianvändning och detta varierar beroende på 
vilken klimatzon huset byggs i. I Kaufmanns passivhus finns ett uppvärmningssystem med 
vattenburen värme som enligt företaget ger den bästa värmekomforten eftersom temperaturen kan 
anpassas och justeras separat för varje rum.  
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3.4 Martinsons Byggsystem AB 
Kort inledande information om företaget Martinsons Group och Byggsystem AB finns under avsnitt 
2.3.4 
 
Martinsons Group förädlar skog till moderna limträprodukter och färdiga funktionslösningar inom 
industriellt byggande. Martinsons är i Sverige den största producenten av KL-trä och limträ och 
ledande inom träbroar och trästomsystem i Norden. Hittills har de byggt cirka 300 lägenheter i 
flerbostadshus med upp till åtta våningar. (Martinsons a, 2010) 
 

 

Figur 17. KL-trä i två olika utföranden. (Martinsons, KL-trä, 2011) 

KL-trä är en massiv träskiva som består av hyvlat granvirke som korsvis har limmats ihop, se Figur 
17. Detta ger hög formstabilitet. Om bjälklag tillverkas av KL-trä kan stora spännvidder uppnås, vilket 
ger en stor valfrihet i planlösningar. I väggar ger KL-träet en hög bärande och stabiliserande kapacitet. 
De byggnadsfysikaliska egenskaperna, ljud (kan uppföras upp till ljudklass B) och brand (tillverkas 
med en brandklass upp till REI90) är också goda för KL-träet. Martinsons satsar mycket på forskning 
just inom ljud, för att öka ljudkompforten. KL-träet klarar även att buffra fukt vilket leder till ett 
jämnare och bättre innerklimat.  
 
Skivorna tillverkas inomhus i Martinsons fabrik i Bygdsiljum. Martinsons kan även leverera stommen 
med färdiga installationer för el och VVS. När montering sker, så är monteringen enkel och effektiv 
och byggtiden kan hållas kort. Eftersom det inte behövs någon torktid kan man förse skivorna med 
ytskikt direkt efter montage. Då KL-träet är ett relativt lätt byggmaterial i förhållande till sin höga 
bärighet, så kan det användas vid påbyggnader och när markförhållandena är dåliga för tyngre 
konstruktioner. 
 
Martinsons har under flera år utvecklat sina flerbostadshus både byggnadstekniskt och miljömässigt, 
vilket har lett till att deras hus idag klarar en energianvändning på cirka 50 kWh/m², år. För att kunna 
uppnå denna låga energianvändning är det flera faktorer som ska samverka. Först måste husen byggas 
täta. Både byggnadselementen och skarvar måste planeras och byggas korrekt. Sen byggs väggarna 
tjockare än i vanliga hus. Husen förses med ett behovsstyrt ventilationssystem, en värmeväxlare/FTX 
eller värmepump. En värmeväxlare/FTX kan även anslutas via duschavloppet, på så sätt skiljs svart- 
och gråvatten åt och mer värme kan tillvaratas och badrumsgolvet torkar upp snabbare. Uppnås alla 
dessa faktorer kan husen byggas både med ekonomiska och miljömässiga fördelar. 
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Figur 18. Montage med Extoler (Extoler b, 2011) 

Vid montage kan Martinsons erbjuda ett montagesystem som heter Extoler, som är en flexibel, mobil 
och komplett utrusning, se Figur 18. Detta system skapar ett säkert och torrt byggande som leder till 
ett mer effektivt och kvalitetssäkert byggande. Systemet är byggt så att det hela tiden klättrar med 
byggnaden ju fler våningar som byggs. Detta skapar ett väderskydd som skyddar alla byggdelar under 
hela montagetiden. Extoler har även en travers som ersätter den traditionella byggkranen, traversen har 
en spännvidd på upp till 25meter. Detta system har bland annat används när Älvsbacka Strand 
byggdes, se avsnitt 2.4. 
 
Martinsons exporterar även till övriga Europa och Asien, vilket har bidragit till att stärka Sverige på 
den internationella marknaden. De samarbetar med forskare och universitet som utvecklar 
träbyggandet i Sverige. 
 
Den 26 oktober 2010 vann ett av Martinsons projekt det Stora Samhällsbyggarpriset. Det var de fyra 
åttavåningshus i kvarteret Limnologen i Växjö som fick priset. Martinsons levererade och 
konstruerade trästommen till dessa fyra hus. Detta är det första träbyggnadsprojektet som har vunnit 
detta pris. Byggherre var Midroc Property Development AB och arkitekt var ArkitektBolaget 
Kronoberg AB. Martinsons är både hedrade och stolta över detta och menar att detta betyder att 
flerbostadshus med limträ och massivträ som stomme nu vinner ytterligare mark i branschen. Två 
meningar i motiveringen till att Limnologen vann är särskilt intressanta. Den första meningen är 
”Teknikstudierna visar att man klarar högt ställda krav på ljudisolering och frihet från vibrationer”, 
akustiken kan vara ett svårt problem att lösa, Limnologen visar att det är möjligt att klara det. Den 
andra meningen lyder ”Projektet är ett utmärkande exempel på modernt träbyggande och tillvaratar 
väl tidigare erfarenheter och bidrar med vidare utveckling”, just detta med att tillvarata tidigare 
erfarenheter är något som man verkligen försöker eftersträva i dagens byggande, exempelvis i 
regeringens satsning Trästad 2012, se avsnitt 2.3.2. (Martinsons b, 2010) 
 
Limnologen har även tilldelats priset Utmärkt Modernt Träbyggande 2008, utdelat av Nationella 
träbyggnadsstrategin och Sveriges Träbyggnadskansli. (Martinsons c, 2010) 
 
Ett annat projekt som Martinsons har varit involverat i är vetenskapscentret Universeum i Göteborg. 
Stomsystemet är av limträ och har uppmärksammats för sitt nyskapande sätt att bygga med limträ. 
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- Kapitel 4 - 
Jämförelser mellan olika byggmetoder 

 
I detta kapitel jämförs de tre olika byggmetoderna. Både hand- och databeräkningar har utförts. Det 

som jämförts är ytterväggarnas och bjälklagens uppbyggnad och anslutningen mellan dessa, 
värmegenomgångskoefficienterna, köldbryggorna, energibalansen och relativa fuktigheten.  

 
4.1 Tre olika byggmetoder 
4.1.1 Valda lösningar 
Nedan följer uppbyggnaden av tre olika konstruktionslösningar. Två av lösningarna kommer från olika 
företag, Kaufmann och Martinsons, som båda använder sig av massivt trä. Kaufmann och Martinsons 
använder sig av flera olika lösningar för sina konstruktionsdelar. De som används i beräkningarna är 
de som från början var aktuella för kvarteret Tvättstugan. Den tredje lösningen, som är ett 
sandwichelement, är en konstruktionslösning som Folkhem använt sig av i tidigare projekt. I det här 
kapitlet undersöks ytterväggarna, bjälklagen och anslutningarna mellan dessa närmare för de tre olika 
byggmetoderna. Anledningen till att dessa byggmetoder jämförs är flera. Framförallt görs jämförelsen 
mellan Martinsons och Kaufmann, för att se om det finns några väsentliga för- och nackdelar med de 
olika lösningarna och om det finns stora skillnader mellan tyska och svenska byggmetoder. 
Jämförelsen med betongstommen görs för att se vilka skillnader det finns mellan alternativen, både 
konstruktionsmässigt och miljömässigt.  
 
Kaufmann 
Kaufmann har även i det här projektet valt att arbeta med deras patenterade koncept med dymlat trä. 
Att bygga energisnåla byggnader har Kaufmann stor erfarenhet av och kvarteret Tvättstugan kommer 
att bli ännu ett. Med ett tjockt isoleringsskikt kan värmeförlusten genom väggarna hållas nere.  
 
Martinsons 
Martinsons element förtillverkas i deras fabrik i Bygdsiljum i norra Sverige. I Martinsons lösning 
används KL-trä, som är korslagt limmat trä. Även Martinson har erfarenhet av att bygga energisnåla 
byggnader och i deras lösning finns tre isolerskikt, och sammanlagt blir tjockleken stor.   
 
Betong 
Elementen levereras helt klara, men för att säkerställa täthet i husen måste anslutningarna i huset vara 
noggrant utförda. Armeringsstegar mellan betongskikten håller ihop sandwichelementen men ökar 
dock värmeförlusterna. I betonglösningen är isoleringslagret inte lika tjockt som i övriga två 
lösningarna. Däremot har betong en hög densitet och därmed har konstruktionen en stor värmetröghet.  

 
4.1.2 Ytterväggar 
Uppbyggnaden av de olika alternativen framgår av fig 18. De väsentliga skillnader som kan nämnas är 
att PE-folie bara finns i ytterväggen från Martinsons. I betongväggen är betongen tänkt att vara en 
tillräckligt bra fukt- och luftspärr för att PE-folie inte behövs i lösningen. När det gäller Kaufmanns 
vägg menar företaget att det massiva träet i kombination med isoleringen av cellulosafibrer är 
tilläckligt tät. Isoleringslagren i de olika väggarna skiljer sig en aning. I Martinsons utformning är 
isoleringsskikten uppdelade på båda sidor om det massiva träet. Huruvida detta och PE-folien påverkar 
konstruktionen ur fuktsynpunkt kommer studeras närmare i fuktberäkningsprogrammet Wufi, se 
avsnitt 4.5.  
 
Båda ytterväggarna med trästomme har många skikt och Kaufmann leder med andra ord till många 
arbetsmoment vid montering, till skillnad från betongväggen. Martinsons levererar sina byggnadsdelar 
i färdiga element, som förenklar monteringen avsevärt.  
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Figur 19. De tre olika ytterväggarna 
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4.1.3 Bjälklag 
Som framgår av fig 19 har både Kaufmanns lösning och sandwichelementet betong i konstruktionen. I 
betongelementet finns det inga större bekymmer vad gäller akustiken. I Kaufmanns bjälklag har ett 
betongskikt lagts till utöver det bärande massiva träet för att förbättra bland annat 
akustikförhållandena. Martinsons bjälklag är konstruerad på ett sådant sätt att övre och undre delen av 
konstruktionen inte skall vara kopplade till varandra sinsemellan. Även det för att minska spridningen 
av ljudet. I båda bjälklagen med massivt trä behövs ett undertak med två lager gipsskivor, också det 
för att uppfylla ljudkraven. I betonglösningen behövs det däremot inget undertak, men kan byggas till 
om så önskas. Mer om akustikproblemen i bostäder och hur de kan lösas står i kapitel 5. I det kapitlet 
beskrivs också olika metoder att ansluta bjälklaget mot till exempel yttervägg.  
 
Betongbjälklaget är inte lika tjockt i jämförelse med de övriga två bjälklagen, vilket är till dess fördel. 
Däremot har betongen en högre densitet och väger mer, vilket kan vara en nackdel ur 
arbetsmiljösynpunkt.  
 
Det finns ett lager med flytspackel på 60 mm i Kaufmanns förslag, och där är det tänkt att 
värmeslingorna skall gå i bjälklaget. Martinsons bjälklag skulle se något annorlunda ut med 
värmeslingor. Alternativ som finns är att fräsa eller använda sig av förfräst cellplastskiva. I 
betongbjälklaget är det tänkt att värmeslingorna läggs i mineralullsskiktet. 
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Figur 20. De tre olika bjälklagen
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4.1.4 Anslutningar 
Anslutningarna är väldigt betydelsefulla ur flera aspekter. Bland annat ljudspridningen, brandspridning 
och husets täthet, för att nämna några. Många av detaljerna vid anslutningar är kritiska. Det är viktigt 
att det som beskrivs i ritningar och anvisningar följs till punkt och pricka, för att få ett gott resultat.  
 
Eftersom hela grundkonceptet i Martinsons lösning är att bjälklaget är uppdelat i två delar som inte är 
kopplade till varandra, är det avgörande att skruvar och dylikt inte binder ihop dessa.  
 
Drevremsa eller fogmassa är det som är tänkt att användas i fogarna mellan yttervägg och bjälklag. 
För att försäkra sig om tätheten är det tänkt att PE-folie skall användas, både i betongstommen och i 
Martinsons skarvkomplettering. Martinsons använder sig av skarvkomplettering för att underlätta 
monteringen och för att försäkra sig om att anslutningen är tät. Skarvkompletteringen består av 
tätningslister och vindskyddsväv på utsidan. På utsidan av kompletteringen har Martinsons ofta också 
en cementfiberskiva och en väggboard. Vindskyddsväven viks över väggboarden och skyddar utsidan 
av skarvkompletteringen mot vindpåverkan. PE-folien omlottskarvas och fästs med antingen tejp eller 
spikläkt på insidan av kompletteringen.  
 
Då cellplasten i sandwichelementet lätt kan skadas och för att vara säker på att inte några större 
luftfickor bildas vid montering och för att brännbar isolering skall brytas av, skall överkant yttervägg 
fyllas igen med mineralull. Även i Martinsons system behövs komplettering av isolering på undersida 
bjälklag närmast ytterväggen. Efter komplettering av isoleringen skall en 300 mm bred gipsremsa 
skruvas fast, och sedan kompletteras hela bjälklaget med ytterligare en gipsskiva. Den sista gipsskivan 
är ett tillval som monteras vid högre ljud- och brandkrav.   
 

 
 
Kaufmanns anslutning 
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Martinsons anslutning 
 

 

Betongväggens anslutning 

Figur 21. De tre olika anslutningarna 
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4.1.5 Materialegenskaper och randvillkor 
I alla beräkningar och simuleringar som finns i rapporten har följande materialegenskaper använts. 
Värdena är hämtade från ett kompendium i kursen Hus och anläggningar på KTH. Då värmemotstånd 
eller värmekonduktivitet inte har funnits redovisade i kompendiet har likvärdiga material valts. Dessa 
förenklingar visas i tabellen genom att det material som använts i konstruktionen är skrivet i parantes 
efter det likvärdiga materialet. 
 

 

Tabell 1. Materialegenskaper för materialen i de tre stomsystemen. 
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4.2 Beräkning av U-värde med handberäkning 
Värmegenomgångskoefficienten, ofta kallat U-värde, för en byggnadsdel beskriver hur bra 
isoleringsförmåga byggnadsdelen har. U-värde benämns i enheten W/m²K. För att beräkna U-värdet 
behövs värmemotståndet R för de olika materialen i byggnadsdelen. Se ekv (3). 
 

U
1

R


  (3) 
 
Om värmemotståndet inte är känt kan det beräknas genom att dividera materialets tjocklek, d med dess 
värmekonduktivitet, λ .  Se ekv (4). 
 

R
d




  (4) 
  
4.2.1 Beräkning av U-värde med U-värdes- och λ-värdesmetoden 
Ett viktat värmemotstånd behöver beräknas för de skikt som är inhomogena. I Kaufmanns och 
Martinsons fall är det isolerskiktet som är inhomogent. Då detta skikt består av både isolering och 
reglar. Det finns två metoder för att beräkna U-värdet. Enligt svensk standard (ISO 6946:2007) skall 
man använda medelvärdet av resultaten från de två olika metoderna för att få fram ett korrekt U-värde. 
 
U-värdesmetoden 
När man använder U-värdesmetoden delar man in byggnadsdelen i flera fält, tvärs igenom 
konstruktionen. I bildexemplet Figur 22 kallas fälten A, B, C och D. Det totala U-värdet beräknas 
separat för varje fält. Detta görs genom att värmemotstånden för varje materialskikt summeras i varje 
fält. I ekv. (5) beräknas värmemotståndet för fält A. Övriga fält beräknas på samma sätt. 
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  (5) 
 
Fältens andelar av den totala ytan är pA,  pB,  pC och  pD. Summan av alla andelarna skall bli 1. Hela 
konstruktionens sammanvägda U-värde fås med ekv (6). 
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Figur 22. Skikt- och fältindelning för beräkning av U-värde 
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λ -värdesmetoden 
När man använder λ-värdesmetoden delar man in byggdelen i flera materialskikt, längs med 
konstruktionen. I det här bildexemplet kallas skikten 1,2 och 3. För varje skikt beräknas ett 
sammanvägt λ-värde, se ekv. (7). På samma sätt som tidigare skall summan av skiktens alla andelar bli 
ett.  
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 (7) 
  
4.2.2 Indata 
Vid handberäkningarna av U-värdena användes värdena för materialen ur Tabell 1. 
 
4.2.3 Resultat 
Värmegenomgångskoefficienten för ytterväggarna beräknades till:  

 Kaufmann 0,119 W/m²K 
 Martinsons 0,126 W/m²K 
 Betongväggen 0,171 W/m²K 

 
Dessa resultat redovisas även under avsnitt 4.3.4, så en jämförelse med resultatet från Comsol kan 
göras. Tillvägagångssätt för handberäkningarna för de tre väggtyperna och varje väggs resultat kan 
studeras i bilaga 1-Kaufmanns vägg, 2-Martinsons vägg och 3-Betongväggen. 
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4.3 Beräkning av U-värde och köldbryggor med Comsol 
4.3.1 Om programmet Comsol Multiphysics 
Comsol grundades 1996 i Stockholm och har under åren utvecklat Comsol Multiphysics. Programmet 
hette tidigare FEMLAB och kan användas för att beräkna allt från hållfasthet, kemiteknik, 
elektromagnetism och akustik till värmeflöden. Beräkningar som görs i simuleringsprogrammet 
baseras på finita elementmetoden. Det som gör att Comsol Multiphysics utmärker sig från många av 
sina konkurrenter är möjligheten att ändra beräkningsmodellen i programmet manuellt. Vid beräkning 
av värmeflöde genom en byggnadsdel kan användaren välja material från ett bibliotek eller skapa och 
definiera skikten själv. Omgivningens förhållanden matas också in, bland annat omgivningens 
temperatur och konstruktionens värmeövergångsmotstånd på insidan samt utsidan. I Comsol 
Multiphysics kan också köldbryggor beräknas. Resultatet av värmeflödet redovisas med ett färgglatt 
temperaturfördelningsdiagram. 
 
4.3.2 Köldbryggor 
En köldbrygga innebär att isoleringen i en konstruktionsdel har brutits på något sätt och orsakar extra 
transmissioner jämfört med en obruten isolering. Den högre värmetransporten genom köldbryggan kan 
leda till kalla invändiga ytor, som leder till högre energianvändning, sämre komfort, kondensrisk som 
kan leda till mögeltillväxt och att smuts samlas vid köldbryggan på grund av diffusion. Det finns två 
olika typer av köldbryggor, geometrisk samt konstruktiv köldbrygga.  
 
Geometrisk 
Geometriska köldbryggor finns i fogar mellan byggnadsdelar på grund av deras geometri. Exempel på 
denna typ av köldbrygga är utåtgående hörn i ytterväggar, anslutningar mellan yttervägg och 
bottenbjälklag och dörr- och fönstersmygar. Vid nya byggnader är geometriska köldbryggor vanligen 
så små att den kan försummas. 
 
Konstruktiv 
En konstruktiv köldbrygga uppstår då en byggnadsdel helt eller delvis bryter genom en värmeisolering 
och försämrar klimatskärmens värmeisoleringsförmåga. Som exempel kan nämnas anslutning mellan 
betongbjälklag och yttervägg, utkragade balkongplattor, och reglar i regelväggar. Konstruktiva 
köldbryggor kan ha stor betydelse och brukar därför beaktas i beräkningar. Av den anledningen 
kommer det att undersökas om det finns stora köldbryggor och skillnaderna mellan dessa i den 
jämförelse som görs mellan de olika byggmetoderna i Comsol.  
 
4.3.3 Indata 
Förenklingar 
När beräkningar görs i Comsol behöver vissa förenklingar göras. Utgångspunkten är en ritning av den 
konstruktion som skall beräknas. Först definieras ett beräkningsområde. Sedan görs ett snitt ur 
konstruktionen och oftast väljs området inom ett cc-mått i konstruktionen för att få ett resultat så nära 
det faktiska värdet som möjligt. Fiktiva linjer där geometri och temperatur är symmetriska ritas ut där 
snitten görs. Värmeflödet passerar aldrig denna fiktiva linje och fördelen med det är att endast en 
beräkning behöver göras på snittet istället för hela konstruktionen. Om symmetrilinjer saknas kan 
avgränsningar göras minst 1 m från köldbryggans mitt. Om en ventilerad luftspalt finns i 
konstruktionsdelen som värmeflödet skall beräknas för används en ekvivalent värmekonduktivitet för 
att motståndet hos spalten och fasadmaterialet skall blir korrekt. 
 
Ritning 
En ritning på den konstruktions som skall beräknas behövs. Ritningen kan direkt göras i programmet 
eller importeras från till exempel ritningsprogrammet AutoCad. Om ritningen görs i programmet skall 
nollpunkten vara i origo. Områdena för alla olika material ritas upp. När ritningen görs kan rutnätet 
som kan justeras och ställas in vara till hjälp. Alla väggar ritas 1,2 meter för att det skall vara symmetri 
i väggarna. 
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Materialegenskaper 
Områdenas materialegenskaper skall definieras. Det finns flera alternativ. Det ena alternativet är att 
skapa nya material och definiera alla nödvändiga värden för dessa. De värden som behöver definieras 
för att få så korrekta utdata som möjligt är bland annat materialens värmemotstånd, värmekapacitet, 
värmekonduktivitet och densitet. Det är också möjligt att välja material från fördefinierade listor och 
då är alla materialegenskaper redan valda. I beräkningarna som gjorts i Comsol har samma indata som 
i avsnitt 4.1.5 använts för materialen. 
 
Randvillkor 
Randvillkoren för materialen, det vill säga egenskaperna för materialens gränslinjer skall anges. Här 
matas värdena för ytövergångskoefficienterna in, vilket motsvarar värmeövergångsmotstånden  
Rsi = 0.04 m2K/W och Rse = 0.13 m2K/W. Omgivningens temperatur väljs också. Temperaturen inne 
sätts till 20˚C och utetemperaturen sätts till 0˚C. I Figur 23 kan Comsols användargränssnitt studeras 
och ett exempel på hur ett konstruktionssnitt definieras.   
 

 
Figur 23. Användargränssnitt i Comsol 

4.3.4 Resultat 
De totala värmeflödena beräknas av programmet. För att kunna få fram läckflödeskoefficienten görs 
först en simulering av klimatskalet utan köldbrygga, det vill säga endast ytterväggen. Sedan görs även 
en simulering på den köldbrygga som skall beräknas, i detta fall anslutningen mellan yttervägg och 
bjälklag. Värmeflödestätheten för väggen kan beräknas med hjälp av värmeflödet genom att den 
divideras med randlängden. Ritningarna som gjorts i Comsol har alla en randlängd på 1,2 meter. För 
beräkning av U-värdet divideras sedan värmeflödestätheten med temperaturdifferensen mellan ute och 
inne. Temperaturdifferensen är valt till 20˚C. För att bestämma läckflödeskoefficienten för 
köldbryggan beräknas differensen mellan de båda värmeflödena för väggen både med och utan 
köldbrygga och divideras sedan med temperaturdifferensen. Formeln för läckflödeskoefficienten visas 
i ekv. (8).  
 

tot,med tot,utamψ=
- 

ΔT

 
  (8) 
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Resultaten från beräkningarna ovan redovisas i Tabell 2. Resultatet från beräkningarna visar att 
värmeflödet genom betongväggen är mycket högre än för trästommarna. Det beror dels på att betong 
har en hög värmeledningsförmåga och för att båda trästommeväggarna har en större mängd isolering 
jämfört med betongväggen. Det går dock att åstadkomma ett lägre U-värde för betongväggen genom 
att öka isoleringens tjocklek. U-värdet (värmegenomgångskoefficienten) för alla ytterväggarna 
beräknat i Comsol stämmer mycket bra överens med den utförda handberäkningen. För att kunna göra 
en snabb jämförelse har det handberäknade U-värdet också skrivits in i Tabell 2. 

 
Tabell 2. Resultat för U-värde och köldbryggor 

När iterationsprocessen är klar visar programmet en bild av temperaturfördelningen i konstruktionen. 
Figurerna visar med en färgskala temperaturen i alla materialen av konstruktionsdelen. I skalan visar 
den mörkaste röda färgen temperaturen för inneklimatet som tidigare nämnts valts till 20˚C. I andra 
änden av skalan, den mörkaste blåa färgen har vi utetemperaturen som satts till 0˚C i beräkningarna. 
Färgskalan och temperaturfördelningen för alla anslutningar redovisas i Figur 24 -Figur 26. En snabb 
överblick visar var köldbryggorna finns i figurerna. 
 

 
Figur 24. Kaufmann 
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Figur 25. Martinsons  

 

 

Figur 26. Betongväggen 

 



 
 

44 
 

4.4 Beräkning av energianvändningen i programmet VIP- Energy 
4.4.1 Krav på energianvändningen i Sverige 
De krav som finns i Sverige för energiförbrukningen redovisas i BBR 9:2 : 
Bostäder ska vara utformade så att byggnadens specifika energianvändning högst uppgår till 110 kWh 
per m2 golvarea (Atemp) och år i klimatzon söder och 130 kWh per m2 golvarea (Atemp) och år i 
klimatzon norr. För en- och tvåbostadshus med direktverkande elvärme som huvudsaklig 
uppvärmningskälla får byggnadens specifika energianvändning högst uppgå till 75 kWh per m2 

golvarea (Atemp) och år i klimatzon söder och 95 kWh per m2 golvarea (Atemp) och år i klimatzon norr. 
(BFS 2006:12). Så för kv. Tvättstugan är gränsen 110kWh/m² då Stockholm tillhör klimatzon söder. 
Enligt en folder från Paroc som heter ”Energikloka konstruktioner” delas husen också in grupperna 
lågenergihus och passivhus, värden för dessa grupper visas i Figur 27. 
 

 
Figur 27. Energiförbrukning (Paroc, 2007) 

4.4.1 Om programmet VIP-Energy 
Med hjälp av VIP-Energy kan energianvändningen för en byggnad beräknas. Programmet är framtaget 
av det svenska företaget StruSoft (Structural Design Software in Europe AB) som har funnits i mer än 
25 år. Programmet tar hänsyn till klimatpåverkan, solinstrålningen, värmeledningen och 
värmelagringen samt ventilationssystemet. Byggnaden jämförs med BBR:s regler för 
energihushållning. 

 
Figur 28. De faktorer som VIP tar hänsyn till (VIP-Energy manual, 2010) 
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Klimatpåverkan 
Programmet är förinstallerat med klimatdata från det schweiziska företaget Meteotest. I Sverige finns 
det 20 olika orter att välja klimatdata ifrån. Det går även att använda sig av egna klimatdata-filer. I 
programmet kan sedan dessa förhållanden anpassas till det aktuella projektet, till exempel kan 
vindhastigheten reduceras om närliggande byggnader skapar ett vindskyddat läge. 

 
Solinstrålning  
Även mängden solinstrålning på byggnaden hämtas från klimatfilen. Programmet beräknar 
infallsvinkel mot husets ytor genom att hålla reda vilken riktning strålningen kommer från. Ifall till 
exempel andra hus eller stora träd skymmer solinstrålningen kan en horisontvinkel uppskattas och 
skrivas in i indata. Programmet tar hänsyn till vädret och att det ibland är molnigt genom att räkna ut 
en fördelning mellan direkt och diffus instrålning. För ett så korrekt resultat som möjligt tas hänsyn till 
att värmen från solinstrålningen tillförs från både strålning och konvektion in genom fönstren. 
Eftersom solen även värmer upp husets övriga ytor kan flera olika absorptionsfaktorer läggas in för de 
olika byggnadsdelarna. 
 
Värmeledning och värmelagring 
För att beskriva husets uppbyggnad definieras alla materialskikten för de olika konstruktionsdelarna. 
Dessa kan väljas ur en materialkatalog eller skrivas in manuellt. De skikt som består av sammansatta 
material, till exempel en regelkonstruktion med isolering har VIP en programfunktion som beräknar 
dess värmeegenskaper. Om det finns köldbryggor så läggs dessa in som övriga ytor. Alla delar läggs in 
med information om placering och area. Utifrån dessa val beräknar VIP värmelagrings- och 
isoleringsförmågan för byggdelarna. Värmelagringsförmågan avgör hur mycket överskottsvärme som 
lagras i byggdelarna och på så sätt kan uppvärmningen av huset minskas. 
 
Luftsystem 
När skillnader i lufttryck uppstår mellan ute- och inneluften sker ett läckage genom byggnaden. 
Skillnader kan uppstå då det är stora temperaturdifferenser eller ett visst vindtryck på huset. Den luft 
som läcker ut genom byggnaden orsakar en energiförlust. För att beskriva mängden läckage läggs för 
varje byggdel in ett läckflöde. Lufttrycket påverkas också av till- och frånluftflödena. Även detta 
bestäms av användaren. Med hjälp av hur huset är orienterat, vindtryck, termiktryck och läckflödet 
kan programmet beräkna det totala luftläckaget.  
 
Zonberäkning 
Om byggnaden har olika temperaturer, till exempel om ett kallgarage är beläget under huset, kan 
zonberäkningar göras. Det går till så att två oberoende filer skapas, en av filerna beskriver garagets 
förhållanden och den andra filen beskriver övriga byggnadens förhållande. Dessa zoner slås sedan 
samman i en fil och användaren beskriver den anslutande ytans egenskaper och area. Upp till 20 zoner 
kan slås samman, vilket kan vara till nytta vid större projekt. 
 
4.4.2 Indata 
Huset som är inlagt i programmet är hus B i kv. Tvättstugan, se Figur 14 i avsnitt 3.2. Alla hus mäter 
32 meter upp till taknocken. Som nämnts tidigare kommer endast trästommen från Kaufmann och 
betongstommen jämföras i VIP, detta för att få en jämförelse för energiförbrukningen mellan trä och 
betong. 
 
Klimat och allmänna indata 
Ort 
Först väljs i vilken ort byggnaden är belägen. För kv. Tvättstugan väljs Stockholm. Efter detta val kan 
man se värden för orten i fyra olika diagram, vilka är utetemperatur, solstrålning, vindhastighet och 
relativ luftfuktighet.  
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Figur 29. Utetemperaturen under ett år i Stockholm. 

 
Horisontvinkel 
Horisontvinkeln talar om hur mycket av byggnaden som är skuggad av omgivande objekt. För att 
beräkna horisontvinkeln behöver man veta avståndet mellan det aktuella huset och de omgivande 
objekten, samt höjderna på huset och objekten. Att horisontvinkeln är på byggnadens halva höjd är ett 
antagande. 

 
Figur 30. Horisontvinkeln 

Avståndet mellan hus A och B är 27 m och mellan B och C är 22 m. Då husen inte står precis bredvid 
varandra har samma horisontvinkel valts för väster, nordväst och sydväst (A-B) och på samma sätt för 
öster (B-C). Ekvation (9) visar hur horisontvinkeln beräknas och ekvationerna (10) och (11) ger 
värdena för hus B. 
 

0.5H-1v = tan
x

 
 
 

  (9) 

0.5 32-1v  = tan 30, 65 31
27A B


 
 
 
 

   (10) 

0.5 32-1v  = tan 36, 03 36
22B C


 
 
 
 

   (11) 
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Vindhastighet 
Här väljs hur många procent av klimatdatafilens angivna vindhastighet som den aktuella 
vindhastigheten är för objektet. Normalvärden är 95 % för fritt exponerad bebyggelse, 70 % för något 
skyddad bebyggelse och 45 % är innerstadsbebyggelse. Då hus B skyddas av hus på östra och västra 
sidan valdes 50 %. På syd, sydväst och sydöst sidorna valdes 100 % då det är strandkant. Sist valdes 
70 % på norra sidan då det finns hus lite längre bort. 
 
Lufttryck 
Lufttrycket vid havsnivån är normalt cirka 1000 hPa och detta är valt för Tvättstugan. Lufttrycket 
sjunker med cirka 1 hPa per 8 m upp till 500 m över havet. Lufttrycket påverkar luftens densitet och 
på så viss påverkas också luftens värmetransport. 
 
Solreflektion från mark  
Denna procentsats anger hur stor del av solstrålningen som träffar marken som kommer att träffa 
huset. En mörk yta ger en låg reflektionsfaktor och vatten en hög. Normalt ligger detta värde mellan 
20-50 %. Då Tvättstugan har vatten på södra sidan, men mörka ytor på övriga, så väljs 30 %. 
 

 
Figur 31. Hus B är vridet 45 grader 

 
Vridning av byggnad 
Då byggnaden inte står i riktningen söder till norr, anger man här vridningen. Om värdet anges 
positivt, vrids byggnaden medsols. Hus B är vridet 45 grader medsols. 
 
Antal lägenheter 
Hus B består av 31 lägenheter. 
 
Ventilationsvolym 
Om värdet sätts till noll måste indata för från- och tilluft anges med enheten liter/sekund istället för 
liter/sekund,m². För Tvättstugan sätts värdet till noll. 
 
Golvarea 
Den area som anges är Atemp. Denna area är definierad i BBR 9:12 som ”Golvarean i 
temperaturreglerade utrymmen avsedd att värmas till mer än 10 °C begränsade av klimatskärmens 
insida”. I hus B är denna area cirka 3800 kvadratmeter. 
 
Byggnad 
Här läggs alla byggdelar in med information om byggnadsmaterial, orientering, mängd, lägsta och 
högsta nivå, solabsorption och läckflöde. Har byggnaden köldbryggor kan dessa läggas in som fönster 
fast med värden för köldbryggorna och med arean 1m². Även markegenskaperna väljs under denna 
flik. 
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Drift 
För att veta vilka värden som skall läggas in för verksamhetsenergi, fastighetsenergi, personvärme och 
tappvarmvatten i driftkatalogen finns det något som heter SVEBY-programmet. Det är ett 
utvecklingsprogram som drivs av bygg- och fastighetsbranschen. Detta program fastställer branschens 
standardiserade brukardata för beräkningar och hur verifiering av energiprestanda ska göras. Detta ska 
underlätta för kunder som vill veta hur mycket energi som kommer att användas i en byggnad. 
Programmet tolkar och förtydligar Boverkets byggreglers funktionskrav på energihushållning.  
 
Det finns både dokument för hur beräkningen ska gå till och ett excelblad. Detta excelblad har 
används för kv. Tvättstugan, för då man inte vet alla värden för byggnaden finns det defaultvärden, 
vilket underlättar när inte hela projekteringen är klar för projektet.  När alla värden som behövs är 
ifyllda fås resultaten som behövs för olika program bland annat för VIP, se Figur 32. Sedan beskrivs 
under vilka tider dessa värden ska fördelas i tidschemat i VIP. För att se det fullständiga 
exceldokumentet, se bilaga 4. 
 

 
Figur 32. Utdata från excelblad. 

Installationssystem 
Här kan information om bland annat solvärme, uppvärmning, tappvarmvatten, värmepump och 
komfortkyla matas in. Då inget av detta är bestämt för Tvättstugan, har ingen ändring av förbestämda 
värden gjorts. 
 
Energipriser 
Är användaren intresserad av ekonomin för byggnadens energianvändning kan indata för energipriser 
göras. 
 
Energinorm 
Här väljs enligt vilken BBR norm som redovisningen ska ske och i vilken klimatzon byggnaden ska 
uppföras. Tvättstugan som ligger i Stockholm tillhör klimatzon söder och BBR 16 har valts. 
Verksamhetstyp för byggnaden är bostad och för garaget är lokal vald. 
 
Ventilationssystem och tidschema 
I denna del anges fläkttrycket och verkningsgraden för till- och frånluftsfläktarna samt 
verkningsgradens återvinning och lägsta tilluftstemperatur. Dessa värden har valts från VIPs 
rekommenderande normalvärden. I tidsschemat läggs även flödena in för till- och frånluften, vilket för 
en bostad är enligt BBR 0,35 l/s,m². Men Folkhem brukar räkna med 0,40 l/s,m² i sina hus, så även för 
kv. Tvättstugan väljs detta värde. Då blir det 0,40xAtemp = 0,35x3800 l/s = 1520 l/s. Hade 
ventilationsvolymen angets under fliken Klimat och allmänna indata, skulle endast 0,40 l/s,m² fylls i 
under tilluft och frånluft. De ifyllda värdena visas i Figur 33. 
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Figur 33. Värden för ventilationssystemet.  

 
Temperaturstyrd ventilation  
Om det förutom den tidsstyrda ventilationen även finns en övergripande temperaturstyrd ventilation, 
kan detta matas in här. Inga sådana val har gjorts för Tvättstugan. 
 
4.4.3 Inställningar för utdata 
När alla värden är definierade trycker man på ”beräkna” och där väljs under vilket period beräkningen 
ska ske. Användaren kan också välja att få flera resultat exporterade till txt-filer, så som transmission, 
uppvärmning och så vidare. 
 
Om man dock har flera byggnader som gränsar till varandra, skapar man dem i olika filer. Som i kv. 
Tvättstugan, där det under husen ligger ett garage, som inte har samma temperatur som husen. Då 
skapas först en fil med alla värden för hus B och sen en fil för garaget. Sedan väljs istället 
”zonberäkning”, där de två filerna väljs och vilken byggnadsdel som gränsar mellan dem och dess 
area. I kv. Tvättstugan gränsar både yttervägg och bjälklag mellan huset och garaget, vilket gör att 
man lägger in huset och garaget två gånger i zonberäkningen. Arean för ytterväggen är 100 m² och 
bjälklaget 120 m². 
 
När programmet har beräknat klart kan man se resultaten direkt i programmet, exempelvis diagram 
över tillförd och avgiven energi, BBR-jämförelse med mera. Men man kan även välja att skriva ut 
resultaten i rapportform, då fyller man först i vad som ska skrivas ut i ”utskriftsval”, se Figur 34.  
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Figur 34. Utskriftsval för resultatet i VIP 

 
4.4.4 Resultat 
Resultatet för byggnaderna med trästommssystem från Kaufmann och betongsystemet redovisas i 
Tabell 3. Resultaten jämförs med BBR:s krav och värdena från Figur 27 från Paroc där värden för 
lågenergihus och passivhus står. Alla värden gäller för ett hus i klimatzon söder. För fullständiga 
resultat för energianvändningen för kv. Tvättstugan för Kaufmanns stomme och betongstommen, se 
bilagorna 5 och 6.  

 

Tabell 3. Resultat från VIP 

Då vissa indata i VIP är antaganden, eftersom inte alla beslut för kv. Tvättstugan ännu är fattade, är 
inte resultatet helt sanningsenligt. Dock ger resultatet en god fingervisning att båda konstruktionerna i 
dessa två system skulle klara BBR:s krav på 110 kWh/m² och år, då marginalen är så stor. Huruvida 
husen skulle kunna klassas som lågenergihus är svårt att säga utan helt korrekt indata, men det skulle 
kunna vara möjligt. 
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4.5 Beräkning av relativa fuktigheten i programmet WUFI 
4.5.1 Fukt 
Lufttäthet och fuktsäkerhet 
När det är skillnad mellan temperaturen ute och inne eller när byggnaden utsätts för vind uppstår 
tryckskillnader. Dessa tryckskillnader leder till luftläckage genom klimatskalet. Om byggnaden inte är 
tillräckligt tät är det svårt att kontrollera var och hur luften strömmar igenom. Exempel på svaga 
punkter i en byggnad är ångspärrens skarvar, syll och hammarband, anslutningar mellan tak och vägg 
samt genomföringar för el och VVS. (Isover, 2009) 
 
För att uppfylla framtidens energikrav, med låg energianvändning och hög värmeåtervinning av 
ventilationsluften, måste de lågenergihus som byggs i framtiden göras väldigt lufttäta. Eftersom så lite 
värme transporteras genom lågenergihus är det också väldigt viktigt att klimatskärmen fuktsäkras, i 
annat fall kan fukten stanna kvar i konstruktionen och orsaka skador. 
 
Lufttätheten är viktig ur flera aspekter. Otätheter kan leda till: 

 ökad energiförlust då inomhustemperaturen behöver höjas på grund av värmeförlusterna. 
 minskad termisk komfort, eftersom otätheter försämrar styrningen av ventilationssystemet och 

för att drag uppstår. 
 mögelpåväxt när varm inomhusluft tränger ut i konstruktionen och kondenserar. 
 luftljudläckage om byggnadens klimatskärm tappar ljudisolerande egenskaper på grund av 

felaktiga genomföringar och dåliga detaljutformningar. 
 att förorenad luft tränger igenom klimatskalet istället för att komma in som filtrerad tilluft. 

Det finns inget kvantifierat krav på lufttäthet i BBR. Däremot finns krav på byggnadens 
energianvändning, eleffektbehov och termisk komfort, och för att uppnå goda resultat på dessa punkter 
är lufttätheten väsentlig. Det finns dock en alternativ metod enligt BBR 9:4 där kravet på luftläckage 
är 0,6 l/sm2 vid 50 Pa tryckskillnad. 

Det finns många produkter ute på marknaden för att täta en konstruktion. Det finns framförallt två 
metoder som används för tätning av knutpunkter och hörn. Den ena metoden är att använda plastfolie 
och det används oftast i projekt där uppbyggnaden av stomelementen sker på arbetsplatsen. 
Noggrannheten vid överlappning av PE-folie är kritisk. Det är viktigt att överlappningen är tillräcklig 
och att tejpen som används är av bra kvalitet. Den andra metoden är tätningslister som framförallt 
används i projekt där färdiga byggelement fogas samman på arbetsplatsen. Industrikoncernen 
Trelleborg tillverkar O-list med fästlapp som används i skarvar mellan väggelement. Det finns också 
en list som heter S-list, vilket är en remsa i PE-folie med pålimmade gummilister. Även denna typ av 
list används vid montering av färdiga väggelement. Figur 35. Fördelen med tätning med gummilister 
är att de tätar mot kyla, fukt, buller, vind och värme. De tar upp rörelser i fogar och element, och ger 
en god värmeisolering tack vare slutna celler. De har också hög åldersbeständighet. 
 

 

Figur 35. Exempel på o-list med fästlapp, blocktätlist och sylltätlist  (Trelleborg, 2010) 
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Fukt  
Fukt kan nå en byggnadskonstruktion genom nederbörd, byggfukt, kapillärsugning av fukt i mark eller 
utsida på yttervägg, vatten från installationer och från de boende. Det finns med andra ord många 
källor till att fuktmängden kan öka och därför är det viktigt att ha kontroll på fukttransporten genom 
byggnaden. Den maximala mängden vattenånga luften kan innehålla vid en viss temperatur kallas 
mättnadsånghalt. Den relativa fuktigheten, RF är ett mått på luftens ånghalt jämfört med 
mättnadsånghalten. Det vill säga den procentandel vattenånga som luften innehåller av den maximala. 
För att minimera risken för mögelangrepp bör den relativa luftfuktigheten (RF) i rumstemperatur inte 
överstiga 75 % under en längre period. 
 
Kritiska fukttillstånd 
Avseende fukt står det i BBR avsnitt 6:5 att byggnaden skall utformas så att fukt inte orsakar skador, 
elak lukt eller hygieniska olägenheter eller mikrobiell tillväxt som kan påverka människans hälsa. 
Enligt BBR 6:53 skall ”fukttillståndet i en byggnadsdel alltid vara lägre än det högsta tillåtna 
fukttillståndet om det inte är orimligt med hänsyn till byggnadsdelens användning”. Vidare skall 
”fukttillståndet beräknas utifrån de mest ogynnsamma förutsättningarna”. När det högsta tillåtna 
fukttillståndet har bestämts för ett material ska det jämföras med det kritiska fukttillståndet för 
materialet. Ett problem idag är att det kritiska fukttillståndet endast är bestämt för några få material. 
Anledningen till det är att det inte finns tillräckligt mycket dokumentationer eller undersökningar. I 
Tabell 4 anges kritiska fuktillståndet för några material och dessa gäller vid 20 ºC. (Isover, 2009) 

 
Tabell 4. Den relativa fuktigheten som kan orsaka mögelskador för några utvalda material  

Trä är däremot undersökt i en rad forskningsprojekt under en lång period och därför finns mer 
tillförlitlig information om det materialet. Frågan om och hur snabbt en mögelskada uppstår beror inte 
endast på RF utan också på temperaturen. Vid lägre temperaturer krävs högre fuktbelastning för att 
mögeltillväxt skall uppstå. I Diagram 1 redovisas det kritiska fukttillståndet för trä med hänsyn till 
temperaturen och tiden. Det är med andra ord tre faktorer som påverkar mögeltillväxten, tiden, RF och 
temperaturen. Mögeltillväxten varierar dessutom beroende på vilken mögelsvamp det är. 

 

Diagram 1. Kritiska fukttillstånd för trä, (Nilsson L.,2009) 
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4.5.2 Om programmet WUFI 
För beräkning av den relativa fuktigheten i de olika ytterväggarna har programmet Wufi används. 
WUFI är en förkortning för Wärme Und Feuchte Instationär. Wufi är från början ett tyskt 
beräkningsprogram som beräknar värme- och fukttransport i byggnadsdelar och konstruktioner. 
Programmet har utvecklats vid Fraunhofer Institut für Bauphysik. I Sverige har programmet utvecklas 
i samarbete med FuktCentrum, avdelningen för byggnadsfysik på Lunds tekniska högskola.  
 
I programmet kan en mängd indata läggas i. Många värden finns redan fördefinierade i programmet så 
som temperatur och relativ fuktighet utomhus beroende på byggnadens läge, som användaren 
definierar. Andra faktorer Wufi tar även hänsyn till solinstrålning, nederbörd, temperatur och relativ 
fuktighet inomhus, byggnadens uppbyggnad och fukt- och termiska egenskaper för de olika 
materialen. Vilka indata som ska matas in och vilka värden som är valda för kv. Tvättstugan redovisas 
i avsnitt 4.5.2 
 
Sedan läggs projektets olika byggnadsdetaljer in, såsom ytterväggar, grundläggning och tak. 
Programmet beräknar sedan de icke-stationära värme- och fuktförhållandena i de olika materialskikten 
i konstruktionerna.  
 
Vid beräkningarna har två versioner av Wufi använts, Wufi®plus 1.2.3.301 och Wufi®pro 4.2. Detta 
på grund av att Wufi plus finns tillgängligt på KTH, men för att kunna utföra mer avancerade 
fuktberäkningar har Wufi pro använts hos Tyréns i Stockholm. I Wufi pro redovisas resultaten mer 
noggrant, bland annat redovisas diagram med punkter, så kallade isopleter. Detta gör det möjligt att 
jämföra värdena med kurvorna i Diagram 1 och på så sätt se om det finns risk för mögel. 
 
4.5.3 Indata i WUFI 
Uppbyggnad/Monitorpositioner 
Under denna flik väljs först vilken uppbyggnad vald byggdel har, i detta fall Kaufmanns yttervägg, se 
Figur 36. Antingen kan färdiga konstruktionslösningar väljas i konstruktionsdatabasen eller så väljs 
enskilda material i materialdatabasen. Materialskikten är alltid uppbyggda med utsidan åt vänster. Om 
man som användare vill studera materialskiktens relativa fuktighet mer noggrant kan monitorer 
placeras ut på lämpliga platser. De värden som redovisas för kv. Tvättstugan gäller för en yttervägg i 
hus B. 

 
Figur 36. Uppbyggnad/Monitorpositioner i Wufi. 
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Orientering/Lutning/Höjd 
Här väljs åt vilket väderstreck byggnadsdelen är vänd, hur mycket den lutar (för en vägg väljs 90˚) och 
regnbelastning. Antingen kan en standard för regnet väljas eller så kan de beräknas med hjälp av 
byggnadens höjd. För det tre olika ytterväggarna har norra sidan valts, då den har minst mängd sol. 
Standard för regnet har också valts. 
 
Ytövergångskoefficient  
Ytövergångskoefficienten för både ute och inne väljs. Vanligen 0,04 m²K/W för utsidan och 0,13 
m²K/W för insidan. Även ytbehandling, absorption och emission kan definieras. De vanliga 
ytövergångskoefficienterna har valts för kv. Tvättstugan. Då panelen kommer vara av silvergran, 
behöver den inte behandlas. Den kan dock komma att behandlas, men för att vara på den säkra sidan 
väljs ingen ytbehandling. 
 
Begynnelsevillkor 
Om man vet vilken relativ fuktighet och/eller temperatur som råder i byggnadsdelen från start, kan 
detta fyllas i under begynnelsevillkor. Här visas även alla materialskikten med tjocklek och vilket 
vatteninnehåll material har. Den relativa fuktigheten har valts till 80 % och temperaturen till 20˚C. 
 
Tid/Profil 
Här fylls start- och sluttid in för beräkningen. För kv. Tvättstugan är en tioårsperiod vald med start 
2011-10-01 och slut 2021-10-01, då oktober är den mest kritiska månaden ur fuktsynpunkt. Tidssteget 
sätts i timmar och vanligtvis en timme.  
 
Numerik  
Här bestäms om Wufi ska beräkna värme- och/eller fukttransportberäkning. Hygrotermiska 
inställningar, numeriska parametrar och adaptiv tidsstegskontroll väljs också under denna flik. Valen 
för kv. Tvättstugan redovisas i Figur 37. 

 
Figur 37. Val under fliken Numerik. 

 
Utomhus (vänster sida) 
Här bestäms var byggnaden är placerad. För Stockholm har data insamlats under åren 1995-2005 och 
sedan har ett medelvärde för ett år lagts in i Wufi. Dessa är redovisade i form av två grafer i 
programmet, dessa grafer visas i Figur 38. Den övre grafen visar utomhustemperaturen och den undre 
relativa fuktigheten. 
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Figur 38. Grafer för utomhusklimatet i Stockholm 

Inomhus (höger sida) 
För inomhusklimatet väljs inomhustemperatur och relativ fuktighet manuellt. För att veta vilken 
fuktlast byggnaden har kan Fukthandboken användas. I Diagram 2 som gäller för flerbostadshus är det 
vanligaste värdet 2,5 g/m³ och detta har valts för kv. Tvättstugan. 
 

 

Diagram 2. Fukttillskott för ett flerbostadshus (Nevander, 2006) 

 
4.5.4 Resultat 
När all indata är inlagt och beräkningen är klar kan användaren välja att se hur temperaturen och den 
relativa fuktigheten ändras under den tidsperiod som är vald. Värdena visas för alla materialskikten, i 
Figur 39 visas just denna körning för Kaufmanns yttervägg. Med hjälp av dessa figurer kan man se 
vart det finns risk för fuktproblem och då kan extra monitorer placeras ut i dessa riskpunkter. I detta 
fall kan man se att det är hög relativ fuktighet i träfiberskivan, så denna kommer studeras noggrant. 
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Figur 39. Temperatur och Relativ fuktighet för Kaufmanns Yttervägg. 

Efter att monitorer placerats ut kan man se hur temperaturen och den relativa fuktigheten pendlar i just 
dessa punkter under den valda tidsperioden, i detta fall 10 år (2011-10-01 till 2021-10-01), se Figur 
39. Denna monitor är placerad 0,0549 m in i ytterväggen från utsidan, vilket är i träfiberskivan. Som 
kurvorna visar ligger den relativa fuktigheten på en jämn nivå under tidsperioden och maxvärdet ligger 
på cirka 85 %, vilket är över riskvärdet för mögel, men som skrivs tidigare spelar även temperaturen 
och under hur lång tid materialet utsätts för fuktmängden. För att undersöka detta skapar även Wufi 
digram med så kallade isopleter. 
 

 
Figur 40. Temperatur och Relativ fuktighet för Kaufmanns Yttervägg 0,0549m in konstruktionen.  

Diagrammen med isopleterna, visar en punkt för varje timme under tidsperioden. Färgen på punkterna 
är gul för år 1 och sedan blir de mörkare och för sista året är de svarta. Detta gör att man kan se om 
konstruktionen torkar ut eller om det blir fuktigare. För alla tre väggtyper kan man se att de torkar ut. 
För de väggtyper innehållande trä kan man jämföra med kurvorna som visar det kritiska fukttillståndet 
för trä i Diagram 1 och för att underlätta har diagrammet lagts ovanpå isoplet-diagrammen. För 
betongväggen jämförs den relativa fuktigheten med Tabell 4 för att kunna se eventuell risk för mögel.  
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Diagram 3. Kaufmann, träfiberskiva 

För träfiberskivan i Kaufmanns konstruktion är risken för mögelpåväxt då inte särskilt stor, se 
Diagram 3. Eftersom den största delen av isopleterna är under kurvorna.  Även om träfiberskivan är 
placerad långt ut i ytterväggen där den relativa fuktigheten är hög, är det ingen risk då temperaturen är 
låg när RF är hög.  
 

 
Diagram 4.  Kaufmann, isolering med träreglar. 

 
I nästa isopletdiagram, Diagram 4, visas en monitorposition längre in i Kaufmanns yttervägg. Denna 
position motsvarar isoleringen. Att de tre kurvorna kan läggas in i detta diagram beror på att det finns 
träreglar i isoleringsskiktet. Eftersom isolering klarar en högre fukthalt jämfört med trä räcker det att 
studera det kritiska materialet trä. Under de första åren är fukthalten relativt hög men endast under en 
kort period. Dock kan det finnas risk för fuktproblem. Med åren torkar konstruktionen ut och risken 
för mögeltillväxt avtar. 
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Diagram 5. Kaufmann, bärande trästommen. 

 
När trä byggs in i en konstruktion har den alltid en viss vattenmängd, detta symboliserar de gula 
isopleterna, se Diagram 5 som visar relativa fuktigheten i Kaufmanns bärande trästomme. Isopleterna 
ligger dock under de kritiska kurvorna även under det första året. Trämaterialet torkar ut och har redan 
efter första året en RF under 63 %. Den bärande trästommen har alltid hög temperatur då den värms 
upp av inomhusluften och på så sätt påskyndar konstruktionen att torka ut. Även om temperaturen är 
hög finns ingen risk för fuktproblem eftersom den relativa fuktigheten är låg. 

 

 
Diagram 6. Martinsons, Västkustskivan. 

 
På samma sätt som träfiberskivan i Kaufmanns konstruktion ligger västkustskivan i Martinsons 
yttervägg långt ut, se Diagram 6. Då diagrammet ser likadant ut som för Kaufmann, finns även här 
ingen risk för mögeltillväxt. 
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Diagram 7. Betongväggen, isolering. 

 
Isoleringen i betongväggen kan inte jämföras med det kritiska fukttillståndet för trä eftersom det inte 
finns några reglar i isoleringsskiktet, se Diagram 7. Istället jämförs isopleterna med det kritiska 
fukttillståndet för cellplast som ligger mellan 90-95 %. I diagrammet visar den röda linjen gränsen för 
90 %. Då alla isopleterna ligger under denna linje, är konstruktionen fuktsäker.  
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- Kapitel 5 - 
Akustik 

 
I detta kapitel beskrivs kraven för akustiken i byggnader och varför det är viktigt att beakta dessa samt 
hur de skall uppnås. Det görs också en jämförelse mellan tunga och lätta stommar. Kapitlet avslutas 

med en närmare granskning av ljudförhållandena i kvarteret Tvättstugan. 

5.1 Allmänt om ljud 
Ljud är mekaniska svängningar som sprider sig genom ett elastiskt medium, vilket kan vara i gas-, 
vätske- eller fast form. Ljud karakteriseras av dess styrka, ljudtryck och frekvens. För att förstå vilka 
problem som kan uppstå vad gällande ljud i bostäder, är det viktigt att förstå dessa begrepp.  
 
5.1.1 Ljudtryck 
Ljudets styrka kan anges i N/m2 eller Pascal, eftersom det är fråga om ett tryck. Det finns också en 
decibelskala som är direkt relaterad till trycket. Enheten decibel används för mätning av 
ljudtrycksnivån och mätningar kan göras med en ljudtrycksmätare. Även en konstruktions 
ljuddämpningsförmåga anges i decibel. Decibelskalan är logaritmisk med nollpunkten vald vid det 
lägsta hörbara ljudet för en människa med normal hörsel. Örats smärtgräns är 130 dB. I Figur 41 
redovisas ljudtrycksnivån för några vanliga ljudkällor. (Träguiden b, 2010) 
 

 

Figur 41. Ljudtrycksnivån för några vanliga ljudkällor (Boverket a, 2010) 

Eftersom decibel är en logaritmisk storhet innebär det att flera ljudkällor inte direkt kan summeras till 
en total ljudtrycksnivå. En summering görs enligt ekv. (12). 

L1/10 L2/10 Ln/10L = 10lg(10 +10 + ... +10 )tot  (12) 

Ltot = sammanlagd total ljudtrycksnivå [dB] 
Ln= ljudtrycksnivå för en enskild ljudkälla [dB] 
 
5.1.2 Ljudfrekvens 
Ljudfrekvens betyder antalet svängningar som en ljudvåg gör per sekund och enheten för frekvens är 
hertz [Hz]. Ju högre frekvensen är, desto högre ton uppfattar man. Örat uppfattar ljud med olika 



 
 

61 
 

frekvens olika starkt. En människa kan uppfatta frekvenser mellan låga bastoner på 20 Hz till hög 
diskant på 20 000 Hz. Vid lägre eller högre frekvenser uppfattar det mänskliga örat inget ljud alls. 
 
För att beskriva hur en människa uppfattar ljudtrycksnivån används en modifierad, så kallad 
frekvensvägd, ljudtrycksnivå. Frekvensvägningen innebär en modifiering av den egentliga 
ljudtrycksnivån så att ett värde som är bättre relaterat till den subjektivt upplevda styrkan fås. 
Vanligtvis används A-vägd ljudtrycksnivå med beteckning LpA och krav på högsta bullernivå anges 
oftast i den storheten.  
 

5.2 Akustik i byggnader 
5.2.1. Ljudets spridning i byggnader 
Ljud benämns olika beroende på vilket medium det sprids igenom. Det ljud som sprids genom luften 
kallas luftljud, vilket vi uppfattar genom hörseln. Luftljud i bostadshus uppstår mest av mänskliga 
aktiviteter, men också installationer och liknande. Det ljud som sprids genom en byggnads stomme 
kallas stomljud och om det är tillräckligt starkt kan det uppfattas genom vibrationer. Stegljud uppstår 
också av mänskliga aktiviteter, som när boende går på golvbjälklaget eller när bjälklaget utsätts för 
stötar t.ex. vid städning. Dessa stötar sätter golvbjälklaget i svängning, vilket i sin tur också kan orsaka 
rörelser i luften i anslutande lägenhet och skapa luftljud. Ljud kan också spridas från fasta 
installationer som fläkt- och ventilationsanläggningar, hissar, värmepumpar och fjärrvärmesystem.  
 
Ljud med för höga ljudnivåer uppfattas som störande och påverkar boendekomforten. Buller kan 
definieras som fel ljud vid fel tid och på fel plats, med andra ord ett icke önskvärt ljud.”Hela 85 % av 
hyresgästerna anser att ljudkomfort är viktigt”, enligt Olivier Feagant, akustikkonsult. Frågan är då 
hur en bra ljudmiljö kan skapas i bostäder. Den mest kritiska punkten är att huset är byggt på rätt sätt, 
med rätt byggmetoder. Ljudet kan också komma från verksamheter utanför byggnaden, såsom buller 
från fordonstrafik eller industriverksamhet. Placering av byggnaden, bullerplank med mera är andra 
faktorer som påverkar ljudnivån i byggnader. Även bostadens planlösning är en aspekt som bör 
beaktas, t.ex. hur rummen är placerade. Exempelvis bör sovrum inte placeras intill andra rum med 
höga ljudnivåer som tvättstugor, aggregatrum, hisschakt och så vidare.  I Figur 42 visas olika sätt som 
ljud kan sprida sig i en byggnad. (Feagant O, 2008) 

 

Figur 42. Ljudets spridning i byggnader (Feagant O, 2008) 

5.2.2 Ljudisolering i konstruktioner 
Luftljudisolering för en skiljekonstruktion är dess förmåga att reducera luftljud mellan olika 
utrymmen. Luftljudisoleringen mäts i decibel, dB och kallas reduktionstal, R. Om reduktionstalet är 
uppmätt i ett ljudlaboratorium betecknas det Rw och det är måttet på en byggnadsdels isolering mot 
luftljud.  Om luftljudisoleringen däremot är uppmätt mellan två utrymmen i en färdig konstruktion är 
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beteckningen R’.  R’ påverkas förutom av skiljeväggens konstruktion även av ljudöverföring via 
bjälklag, ventilationskanaler och så vidare. Vägt reduktionstal R`w är medelvärdet för de reduktionstal 
som uppmätts vid vissa frekvenser, frekvenserna 100 -  3 150 Hz. Ju större reduktionstalet är, desto 
bättre ljudisoleringsförmåga har konstruktionen. (Andersson J., 1998) 
 
5.2.3 Krav på ljudisolering i svenska bostäder 
Plan- och bygglagen, PBL, ger bakgrunden till de regler som gäller i bostäder, skolor, fritidshem och 
liknande byggnader. Boverkets uppgift är att utfärda tillämpningsföreskrifter till PBL. Det har skett 
många förändringar gällande dessa regler och föreskrifter. Boverkets byggregler BBR 94 skiljer sig 
väldigt mycket från tidigare nybyggnadsregler NR och 80-talets svenska byggnorm SBN 80. Det 
största skälet till förändringarna beror på kopplingen mot EG-krav och Eurocode. (Boverket a, 2010) 
 
Byggnader ska enligt Boverkets Byggregler, BBR, dimensioneras och utformas med hänsyn till 
förekommande bullerkällor och så att uppkomst och spridning av störande buller begränsas. Bostäder 
ska utformas så att buller utomhus och i angränsande utrymmen dämpas och inte påverkar dem som 
vistas i bostaden på ett besvärande sätt. Det finns dock inga sifferkrav på ljudisoleringen i BBR, utan 
hänvisning sker till den svenska standarden SS 25267 (utgåva 3), ” Byggnadsakustik – Ljudklassning 
av utrymmen i byggnader – Bostäder”. I standarden klassindelas krav som kan ställas i bostäder 
gällande luftljudisolering och stegljudsnivå, samt ljudnivåer inomhus från installationer och trafik, 
ljudnivå på uteplats och efterklangstid. Det finns fyra ljudklasser för byggnader i Sverige. Klass A har 
det högsta kravet, följt av klass B, C och D. I Tabell 5 och Tabell 6 redovisas kraven för stegljud och 
luftljud. 

 Ljudklass A: Ljudklassen motsvarar mycket goda ljudförhållanden.  

 Ljudklass B: Ljudklassen motsvarar betydligt bättre ljudförhållanden än ljudklass C. Berörda 
personer kan ändå i vissa fall vara störda.  

 Ljudklass C: Ljudklassen är den miniminivå som uppfyller Boverkets föreskrifter. 
Tillfredställande ljudförhållanden för majoriteten av de boende. Man kan förvänta sig att 20 % 
av de boende anser sig vara störda.  

 Ljudklass D: Ljudklassen motsvarar ljudförhållanden som är tänkta att tillämpas när ljudklass 
C inte kan uppnås, t ex i samband med ombyggnad. Avser äldre byggnader. 

 

Tabell 5. Högsta tillåtna värden för vägd stegljudsnivå, L’n,w och L’n,w + C50-2500, i bostadsrum från 
utrymme utanför lägenhet. 

 

Tabell 6. Lägsta tillåtna värden för vägd luftljudsisolering, R’w + C50-3150, i bostadsrum från utrymme 
utanför lägenhet. 
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* Ett problem med de vägda värdena är att de endast visar luftljudsisoleringen och stegljudisoleringens 
medeltal för hela frekvensområdet. En massiv betongvägg och en lätt dubbelkonstruktion kan ha 
samma värde, men har mycket olika isoleringsförmåga vid låga frekvenser. Anpassningstermerna, C, 
är utformade så att ljudisoleringen skärps för låga frekvenser.            

5.2.4 Buller från trafik och installationer  
För ljud från trafik används ekvivalentnivån för trafikförhållandena som motsvarar ett årsmedeldygn. 
Observera att krav ställs inte enbart på ljudnivån inomhus utan också på nivån vid uteplatser och 
utanför fönster. Dessa krav har ofta stor påverkan på husens placering relativt väg/gata och på husens 
planlösning. Vid dimensionering av en fasad används en beräknad ljudtrycksnivå utanför den tänkta 
fasaden. Framtida förändringar av trafikförhållande och liknande tas också i beaktning.  
 
De krav som ställs på ljud från installationer i svensk standard avser ljudets styrka under den tid som 
störningen pågår. För konstant ljud används den så kallade ekvivalentnivån, som är ett medelvärde 
över tiden. Perioder med höga ljudnivåer har större betydelse för ekvivalentnivån än lika långa 
perioder med låga nivåer. För kortvarigt ljud används den maximala ljudnivån med tidsvägning. Det 
finns också andra tidsvägningar, beroende på vilken typ av ljud som skall mätas och definieras. 
 
5.2.5 Efterklangstid  
Ljud kommer inte att upphöra ögonblickligen när man plötsligt avbryter en ljudkälla i ett rum. 
Reflektioner från ljudet träffar väggarna och återkastas till rummet. Tiden det tar för detta ljud att 
klinga av kallas efterklangstid. Efterklangstiden definieras som den tid det tar för ljudets nivå att 
minska med 60 dB. Vanligtvis är tiden mellan några tiondels sekunder till några sekunder beroende på 
hur rummet ser ut. Efterklangstid beror av rummets väggytor och väggens absorptionsfaktorer.  
 
Efterklangstiden är en av flera viktiga faktorer för att beskriva akustiken i ett rum. Många personer 
upplever rum med kort efterklangstid som mer komfortabla än rum med lång efterklangstid. Rum med 
lång efterklangstid blir också mer bullriga än rum med kort. Efterklangstiden kan regleras med 
ljuddämpande material som monteras i taket eller på väggarna eller både och. Krav på rumsakustik 
uttrycks vanligen i maximal efterklangstid. I många utrymmen krävs dock mer än att bara uppfylla 
krav på längsta efterklangstid. (Träguiden b, 2010)  
 
5.3 Skillnader i akustiken mellan olika stommaterial 
5.3.1 Simuleringar problematiska  
Det är svårt att säkert bestämma steg- och luftljud i en byggnad med hjälp av en simulering i ett 
laboratorium. Det beror på att faktorer som storleken på konstruktionsdelens yta, egenskaper i 
mottagarrummet och flanktransmissionerna påverkar luft- och stegljudisoleringen mellan två 
utrymmen mycket. 
 
Flanktransmission är när ljudet tar en omväg genom bjälklaget, istället för den närmaste vägen mellan 
två rum. Detta kan ske när konstruktionsdelar obrutet passerar från ett rum till ett annat. 
Flanktransmissioner kan ha stor betydelse vad gäller akustiken i en byggnad och för att säkerställa en 
så bra akustik som möjligt bör man beakta detta vid konstruktionens utformning. I Figur 43 ges 
exempel på olika bra utförda konstruktioner ur akustiksynpunkt. Konstruktionslösning a har minst 
flanktransmission, medan vägg d har störst. Den obrutna väggen sprider ljudet vidare till ovanliggande 
rum. (Träguiden b, 2010) 
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Figur 43. Flanktransmissioner (Träguiden b, 2010) 

Martinsons lösning med stomme av massivt trä klassas som lätt stomme, se avsnitt 5.3.2. Eftersom 
Kaufmanns lösning har betong i bjälklaget, är delar av den klassad som tung, men i övrigt är även 
Kaufmanns lösning en konstruktion med lätt stomme. Betonglösningen är naturligtvis en konstruktion 
med tung stomme. För tunga konstruktioner kan luftljudsisolering och stegljudsnivå beräknas med god 
noggrannhet. I lätta konstruktioner är det dock svårt, främst på grund av att flanktransmissioner är 
svåra att förhandsbestämma. Idag måste en kombination av laboratorie- och fältmätningar göras för att 
få en detaljerad kunskap om akustiken i en byggnad med lätt stomme, vilket är väldigt kostsamt. Det 
är också vanligt att enkla testhus byggs för att undersöka luftljudisoleringen och stegljudsnivån. 
 
Det finns ännu inte några pålitliga beräkningsmetoder för att kunna förutse hur bra till exempel 
stegljudsisoleringen blir i en byggnad. Datormodellering hade varit ett effektivt alternativ, men 
problemet är att dagens program är baserade på SEA (statisk energianalys). Statisk energianalys är 
bara tillämpbar för homogena plattor där vibrationsmönstret kan bestämmas genom statisk 
medelvärdesbildning. Tekniken går däremot inte att applicera på lättkonstruktioner där det finns 
periodiska förstyvningar som reglar och balkar. Även om det inte är möjligt och simulera 
förhållandena i en lättbyggnad med noggrannhet, går det fortfarande och göra beräkningar på olika 
konstruktionsdelar och jämföra dessa sinsemellan. (Ljunggren F., 2009) 
 
5.3.2 Tunga och lätta stommar 
Det finns ett antal väsentliga skillnader mellan tunga och lätta konstruktioner. När det gäller trä som är 
ett lätt material är det nästan omöjligt att uppfylla ljudisoleringskraven mellan lägenheterna endast 
med hjälp av konstruktionens massa. För att uppfylla ljudisoleringskraven är det därför vanligt att 
använda dubbelkonstruktioner av trämaterial. Knutpunkter mellan konstruktionsdelarna skiljer sig 
också, beroende på stomtyp. Tunga stommar har ofta styva anslutningar medan lätta stommar är 
utförda med elastiska anslutningar. Vanligtvis finns det också en skarv som naturligt bryter 
konstruktionens kontinuitet för att minska flanktransmissionen. Mer om knutpunkter i avsnitt 5.3.7. 
Nedan följer de mest väsentliga skillnaderna mellan tunga och lätta stommar. (Viljakainen M, 2008) 
 
Tung stomme 
Byggnadsakustiskt styv konstruktion 
Styva knutpunkter och kopplingar 
Ljudisoleringsförmågan grundar sig på massa 
God ljudisoleringsförmåga vid låga ljudfrekvenser 
God ljudisoleringsförmåga vid höga frekvenser 
Golvmaterialet har stor betydelse för stegljudisoleringen vid höga frekvenser 
 
Lätt stomme 
Byggnadsakustiskt elastisk konstruktion 
Elastiska knutpunkter och kopplingar 
Ljudisoleringsförmågan grundar sig på massa-fjäderförhållandet 
Dålig ljudisoleringsförmåga vid låga ljudfrekvenser 
Mycket god ljudisoleringsförmåga vid höga frekvenser 
Naturligt god stegljudisoleringen vid höga frekvenser 
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5.3.3 Reduktionstal för olika frekvenser och massor 
Vid projektering av hus är det viktigt att beakta utformningen av ljudisolerande byggnadsdelar. De 
ljudisolerande egenskaperna hos byggnadsmaterialen förändras nämligen med ljudets frekvensområde.  
Eftersom den mänskliga hörseln är som mest känslig för ljudfrekvenser mellan 100-3150 Hz har man 
fram till idag till största del forskat inom det området.  Målet har varit att sträva efter en god 
ljudisolering i byggnadsdelar med hänsyn till den mänskliga hörseln. Idag forskar man mer och mer 
om frekvenser lägre än 100 Hz och ta fram byggnadsdelar som kan isolera dessa lägre frekvenser 
också. Främsta anledningen till denna nya inriktning är att lätta konstruktioner blir allt vanligare i 
byggbranschen. Främst gäller det byggnader med stomme i trä. Dessa lätta vägg- och 
bjälklagskonstruktioner har oftast sämre ljudisolerande egenskaper vid låga frekvenser. (Ljunggren S. 
a, 2002) Vi skall därför titta lite närmare på hur ljudisoleringen ser ut för Kaufmanns och Martinsons 
lösning, samt betonglösningen. 
 
När en ljudvåg träffar en konstruktion uppstår vibrationer i konstruktionsdelen. En lätt konstruktion 
vibrerar mer än en tung konstruktion, vilket innebär att tyngre konstruktioner har bättre 
ljudisoleringsförmåga. Denna företeelse kallas ljudisoleringens masslag. Ett reduktionstal R kan 
beräknas som är ett mått på konstruktionens luftljudisolering vid olika frekvenser. Ju högre 
reduktionstalet är, desto bättre hindrar konstruktionen spridning av ljud. Reduktionstalet beräknas 
enligt ekv. (13). 
 

20 lg( ) - 49R mf    (13) 

R = konstruktionsdelens reduktionstal                        
m = konstruktionsdelens massa per ytenhet [kg/m2]                          
f = frekvens [Hz] 

För att få en uppfattning om hur stora skillnaderna är mellan de tre olika lösningarna, har 
reduktionstalet för ytterväggarna beräknats. Massan för väggtyperna har uppskattats. Martinsons 
yttervägg väger ungefär 85 kg/m2, medan Kaufmanns väger lite mer, 95 kg/m2. Betongens densitet är 
hög och därför väger betongväggen mycket mera, hela 470 kg/m2. Vikterna kan dock variera en hel 
del, eftersom vikten till stor del beror av vilken betongtyp som används vid bygget eller vilket 
trämaterial som används. Beräkningen är endast en fingervisning på hur stora variationer det kan vara 
mellan tunga och lätta stommar.  
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Diagram 8. De beräknade reduktionstalen för alla väggarna 

Av diagrammen framgår att betongväggen har ett högre reduktionstal för alla frekvenser, jämfört med 
trä. Eftersom båda träväggarna har ungefär samma vikt är skillnaderna mellan dessa inte nämnvärt 
stor. För de högsta frekvenserna som beräknats, vilket är 3 100 dB, är reduktionstalet kring 60 dB för 
de båda trästommarna. För betongstommen är talet mycket högre vid samma frekvens, ungefär 75 dB. 
Med tanke på att reduktionstalen mäts i dB som är en logaritmisk skala, är skillnaden väsentligt stor. 
Precis som det nämndes ovan, kan det avläsas i diagrammen att de lätta stommarna vid de låga 
frekvenserna har väldigt låga reduktionstal.  
 
5.3.5 Dubbelväggar 
Den ljudisolerande egenskapen i en dubbelvägg beror av samverkan mellan skivorna och det 
mellanliggande hålrummet av luft. När ljudvågor får en av skivorna att vibrera fungerar luftrummet 
mellan skivorna som en fjäder som överför vibrationerna vidare till andra sidan väggen. Ljudet blir på 
det här viset svagare och för att klara ljudkraven i flerbostadshus behöver lägenhetsskiljande väggar 
utföras med luftspalt. (Viljakainen M, 2008) 
 
Om massan på väggskivorna ökas i en dubbelvägg förbättras ljudisoleringen hos väggen. Det kan 
också hänvisas till masslagen. Ju bredare luftspalten blir, desto mindre vibrationer överförs till den 
andra väggskivan och väggens ljudisolering blir bättre. I en lägenhetsskiljande betongvägg räcker en 
liten luftspalt, men om det är en lättkonstruktion är fallet en annan. För att ljudisoleringskraven för 
lägenhetsskiljande väggar skall uppfyllas måste luftspalten vara minst 160 mm bred. Vid höga 
frekvenser kan stående ljudvågor och resonans kan uppstå i luftspalten och för att undvika detta kan 
utrymmet fyllas med ljudabsorberande material. Ljudabsorberade material som mineralull eller 
cellulosafiber kan användas. Ju mjukare det ljudabsorberande materialet är desto bättre ljudisolerande 
effekt har materialet. En mjuk mineralull kan förbättra ljudisoleringen med hela 5-15 dB.  
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För att uppnå god ljudisolering skall skivorna vara tunna och inte limmas ihop. Ingen mekanisk 
kontakt mellan stomhalvorna skall finnas för bästa resultat. Det betyder att det skall finnas en spalt 
mellan stomhalvorna och helst skall heller inte de stående väggreglarna placeras mittemot varandra 
utan förskjutas i sidled.  
 
5.3.6 Dubbla mellanbjälklag 
En dubbel bjälklagskonstruktion fungerar på ungefär samma sätt som en dubbelvägg, med två skivor 
och en luftspalt. Skillnaden är att de olika konstruktionsdelarna är undertaket och skivkonstruktionen 
på de bärande balkarna. (Viljakainen M, 2008) 
 
För att ett mellanbjälklag av trä skall kunna uppfylla ljudisoleringskraven i bostäder ska undertaket 
helst hängas upp med akustikprofiler. En akustikprofil är en undertaksprofil som ger en mycket 
elastisk, fjädrande infästning av undertaket till den bärande bjälklagskonstruktionen. Både luftljud- 
och stegljudsisoleringen förbättras. En bättre ljudisolering uppnås med ett större avstånd mellan 
akustikprofilerna. Men centrumavståndet brukar vanligtvis inte överstiga 400-450 mm. Viktigt för 
akustiken är att profilerna får svänga helt fritt och att ändarna inte fästs mot resterande konstruktion.  
Med dessa akustikprofiler kan ljudnivåerna minskas med ungefär 10 dB vid frekvensen 100 Hz. 
 
Övergolvet skall utföras med ett flytande övergolv på en stegljudisolering eller med ett massivt 
övergolv med tillräckligt fjädrande egenskaper.  De akustiska egenskaperna skiljer sig mellan ett 
tvåskikts mellanbjälklag i trä och ett mellanbjälklag i betong. I ett träbjälklag är stegljudsnivåerna låga 
vid höga frekvenser och höga vid låga frekvenser. För ett betongbjälklag gäller det omvända. Det 
innebär att ett lätt flytande övergolv eller en mjuk golvbeläggning på ett träbjälklag inte förbättrar 
isoleringen för de höga frekvenserna. Med ett enkelt fribärande undertak av mineralull och gips kan 
man få mycket god ljudisolering. 
 
I Boverkets Konstruktionsregler, BKR, i kapitel 5:323 anges kravet att ”För träbjälklag skall risken 
för besvärande svängningar beaktas.” En bedömning av svängningsbenägenheten hos ett bjälklag kan 
utföras med hjälp av anvisningar i Boverkets handbok ”Svängningar, deformationspåverkan och 
olyckslast.” Metoden går ut på att undersöka bjälklagets svängningshastighet och den statiska 
nedböjningen. För bostadsbjälklag med massiva träbjälklag kan en förenklad beräkningsmetod 
användas för att bestämma svängningsbenägenheten. Nedböjningen hos en enskild fritt upplagd balk 
bör inte överstiga 1,5 mm under inverkan av en kortvarig punktlast med storleken 1 kN på balkens 
mittpunkt.  
 
5.3.7 Anslutningar 
Det är viktigt att knutpunkterna i en konstruktion är utförda på rätt sätt och att ritningar och 
instruktioner följs till punkt och pricka på byggarbetsplatsen. Även mindre avvikelser kan orsaka 
problem. Förutom sammansättningen av alla byggnadskomponenter är också anslutningarna mellan 
dessa minst lika viktiga ur akustiksynpunkt.  Som tidigare nämnts är ljudkraven svåra att uppnå i 
massiva träbyggnader. (Ljunggren S. b, 2002) 
 
Det finns flera metoder för att skapa en bra anslutning som inte för vibrationer vidare till övriga delar 
av byggnaden. Flanktransmissionsspärrar används för att reducera flanktransmission i främst vertikal 
riktning. Generellt monteras dessa så att en strukturell avskiljning mellan våningarna fås samtidigt 
som spärren tillåter överföring av statiska laster mellan våningarna. Anledningen till att våningarna 
skall skiljas från varandra, är främst för att minska ljudtransmissioner. Bekymret med spärrarna är att 
någon typ av förankring behöver göras för att dessa skall kunna ta upp lyftkrafter. Förankringen bör 
göras på ett sådant sätt att fogens akustiska funktion inte riskeras. Förankringen av spärren är med 
andra ord avgörande. Flanktransmissionsspärrar kan utföras i mjuka material som polyuretan eller 
laminerat naturgummi, men även med hårda material som stål.  
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På marknaden finns det en rad högteknologiska elastomerer av mikrocellulär polyuretan. T.ex. 
sylomer, sylodyn och sylodamp.  Sylodyn är ett fjädrande material, medan sylodamp har mer 
dämpande egenskaper. Sylomer används när både fjädrande och dämpande egenskaper eftersöks. De 
byggprodukter som används på marknaden idag med dessa material är främst lister och remsor. 
Sylomerlisten har visat sig ha goda egenskaper när det gäller ljuddämpning. Av den anledningen 
används sylomerlisten för vibrations- och stomljudsisolering där kraven är höga. Ofta placeras 
sylomerlisten på väggelementets överkant och bjälklaget kan vara upplagt på sylomerlisten. I en sådan 
konstruktion dämpar listen både vibrationer och stegljud. Det finns även specialtillverkade 
infästningsbeslag med inlägg av polyuretan. Lager av elastiska remsor klarar normalt ljudklass C i 
byggnader med massivt trä. Om högre ljudklass eftersträvas krävs oftast ytterligare åtgärder. 
 

 

Figur 44. Överkant av väggelement med upplag för bjälklag med list 

Andra flanktransmissionsspärrar som används för ljuddämpning är rullager av stål. Med hjälp av den 
kan ljudklass B uppnås i anslutningar mellan bjälklag och vägg i volymelement av massivt trä. I ett 
projekt kallat trälyftet har KTH medverkat till utveckling av rullagret i stål. Trälyftet är ett 
utvecklingsprojekt som startade 1996 för att utveckla ett system för byggande i massivt trä. Arbetet 
har lett till ett massivträbyggnadssystem som idag används. Första husen byggdes vid Roslagstull i 
Stockholm och följande projekt var vetenskapsstaden vid KTH Campus med 72 lägenheter fördelade 
på tre huskroppar. De åtgärder som gjorts i Vetenskapsstaden för att uppnå bra ljudkvalité i husen är 
att bjälklaget utförts med fribärande undertak.  

 

Figur 45. Vetenskapsstadens bjälklagslösning med rullager i stål (Träguiden b, 2010) 
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5.4 Akustiken i kvarteret Tvättstugan 
Eftersom akustiken i lägenheterna är en viktig fråga att beakta, i och med att husen kommer att byggas 
i massivt trä, har stor vikt lagts på att utreda ljudfrågorna. Folkhem satsar på att få så nöjda kunder 
som möjligt, och av den anledningen är deras mål att ha minst ljudklass B i de flesta delarna inne i 
lägenheterna. För yttre störningar gäller ljudklass C och även för balkonger och uteplatser.  
 
5.4.1 Buller från omgivningen 
Den största bullerkällan för området kring kvarteret Tvättstugan är trafiken på Hamngatan. Övriga 
bullerkällor är från verksamheter som lager och närliggande industri. Dock är det ingen större 
verksamhet nattetid.  De riktvärden som finns för trafikbuller idag redovisas i Tabell 7. Om 
utomhusnivåerna inte kan reduceras till riktvärdesnivåerna bör en större satsning göras för att uppnå 
riktvärdena inomhus. (Jensen F, 2009) 
 

 

Tabell 7. Nationella riktvärden för trafikbuller 

Utöver dessa krav skall det även finnas en tyst sida för bostaden som har högst 40 dB(A) ekvivalent 
ljudnivå utomhus. I Stockholmsregionen är det oftast svårt att fullt ut klara riksdagens riktvärden för 
trafikbuller. Undantag kan accepteras i tätortsnära lägen med goda kommunikationer. Länsstyrelsen i 
Stockholms län har tillsammans med Stockholms stadsbyggnadskontor, miljöförvaltning och ÅF 
Ingemansson skrivit programskriften ”Trafikbuller och planering”. I skriften finns förslag på 
kvalitetsmål för trafikbuller och två avstegsfall som kan göras.  
 
Avstegsfall A innebär att avsteg från maximala ekvivalenta ljudnivån 70 dB(A) och 55 dB(A) utomhus 
görs. Alla lägenheter skall ändå ha tillgång till tyst sida för minst hälften av boningsrummen med 
nivåer mycket lägre än 55 dB(A). 
 
Avstegsfall B innebär att avsteg från 40 dB(A) ekvivalent ljudnivå på tyst sida kan göras. Alla 
lägenheter skall ändå ha tillgång till tyst sida med högst 55 dB(A) för minst hälften av 
boningsrummen.  
 
Boverket är lite mer restriktiva när det gäller avsteg och där definieras tyst sida som en miljö med 45 
dB(A) eller lägre. Om ljudnivån ligger mellan 45-50 dB(A) beskrivs miljön som ljuddämpad sida 
istället. I en vidare utredning som gjorts ”Trafikbuller och planering II” introduceras ett nytt system 
som kallas ljudkvalitetspoäng. Systemet innebär att en vägning mellan positiva och negativa faktorer 
görs med avseende på risken för störning av trafikbuller. År 2006 gavs en ny version ut och i den 
rapporten nämns faktorer som skall beaktas vid bedömning av lämpligheten till bostadsbebyggelse. De 
faktorer som nämns är buller på trafiksidan, gården, entrén, inomhus och förekomst av flera 
trafikkällor, planlösning, balkonger och grannskap. Varje faktor har olika vikt och genom ett 
poängsystem kan högst 30 poäng erhållas för en lägenhet. För att projekt skall vara godkända krävs ett 
medelvärde på minst +5 poäng för alla lägenheter och ingen lägenhet får ha lägre än 0 poäng. (Åkerlöf 
L., 2009)  
 
För att kunna göra en rimlig beräkning på bullernivåerna kring husen har trafikmätningar gjorts. 
Dagens situation ser ut på följande vis: 12 200 fordon/ÅMD (ÅMD motsvarar total trafik per år/365) 
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och hastigheten ligger på 50 km/h. Genom omdirigering och förändring av trafiken uppskattas 
situationen se annorlunda ut i framtiden. Fordon/ÅMD uppskattas till 8 000 och hastigheten skall 
minskas till 30 km/h. Med hjälp av dessa mätningar har ekvivalenta och maximala bullernivåer 
beräknats utanför fasaderna. I följande figurer visas resultatet av beräkningarna som gjorts av ÅF 
Ingemanssons. I Figur 46 visas ekvivalenta ljudnivåer, där maximala ljudnivån vid fasaderna är något 
över 60 dB(A). I Figur 47 visas maximala ljudnivåer och de högsta värdena vid gaveln ligger över 80 
dB(A).  De värden som redovisats är bullernivåerna för den tänkta trafiken i framtiden. Med dagens 
trafikmängd och hastighet på 50 km/h blir de ekvivalenta ljudnivåerna ungefär 3 dB(A)  högre. 
(Ekstrand C. a, 2010) 
 

 

Figur 46. Den ekvivalenta ljudnivån vid fasaden 

 

Figur 47. Maximala ljudnivån vid fasaden 
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5.4.2 Åtgärder 
För att riktvärdena för buller vid fasaden, 55 dB(A) skall uppnås krävs antingen att trafiken på 
Hamngatan minskas till högst 2 500 fordon/dygn eller att avståndet mellan husen och hamngatan skall 
ökas till minst 45 m. Inget av dessa alternativ är möjliga i detta fall och av den anledningen kommer 
något av avstegsfallen att göras. Avstegsfall A bedöms inte kunna uppnås då trafiken är för tung i 
området. Avstegsfall B finns det en möjlighet att klara. Med hjälp av bland annat bullerskärmar på 
balkongen kan målet med högst 55 dB(A) utanför minst hälften av boningsrummen uppnås. I hur stor 
omfattning bullerskärmar krävs behöver studeras närmare. På balkongerna närmast Bällstaviken 
behövs inga större åtgärder. I balkongernas tak kommer även ljudabsorbenter troligtvis behövas. För 
att få en bra ljudmiljö i huset krävs också bra fönster och uteluftsdon. (Ekstrand C. a, 2010) 
 

 

Figur 48. Åtgärden för den ekvivalenta ljudnivån vid fasaden 

Att använda tyst asfalt vid vägbeläggningen på Hamngatan är också ett sätt att minska bullret från 
trafiken. Ljudnivån kan sänkas mellan 1-9 dB beroende på vilken typ av asfalt som väljs. Det är dock 
viktigt att tänka på att tyst asfalt kräver underhåll. Asfalten behöver renspolas minst 2 gånger om året 
och behöver också saltas under vintern. Om underhållet inte sköts blir ljudnivåerna högre och det finns 
risk för att riktvärdena inte uppfylls. 
 
I kvarteret Tvättstugan är det även viktigt och studera hur höga ljudnivåer som kan uppstå på grund av 
sopsuganläggningen. När en container byts eller töms blir ljudnivåerna väldigt höga, men eftersom 
detta inte är normal drift kan undantag göras. Tömningen görs också dagtid då det inte finns några 
riktvärden för maximalnivå ljud ljudnivån. Folkhems mål är ändå att klara 75 dB(A) vid närmaste 
bostadshus vilket kan klaras med enkla ljusisoleringsåtgärder.  
 
När det gäller installationsbuller är det väsentligt att poängtera att väldigt låga värden inte alltid är 
positivt. I ett antal projekt i bland annat Stockholm och Täby har kravet på ekvivalenta ljudnivåer från 
installationer för ljudklass B som ligger på 26 dB(A) uppfyllts. Det har dock inneburit att andra interna 
störningar i lägenheterna så som slag i dörrar och normal verksamhet blivit mer påtagliga. Det beror 
på att maskeringseffekten från installationerna minskats. Det är därför rekommenderat att ligga på 
något högre värden, ungefär 20-30 dB(A). (Ekstrand C. b, 2010) 
 
Om de tänkbara åtgärder som nämns ovan görs får projektet godkända ljudkvalitetspoäng. 
Medelvärdet blir + 7 ljudkvalitetspoäng och ingen lägenhet får lägre än + 6 ljudkvalitetspoäng. Som 
nämnts i avsnitt 4.5.1 är rekommendationen att alla lägenheter har ett medelvärde på minst + 5 poäng. 
Det finns med andra ord möjlighet att skapa en god ljudkvalitet i kvarteret Tvättstugan. 
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- Kapitel 6 - 
Brand 

 
I detta kapitel beskrivs olika brandtekniska begrepp, hur trä och betong reagerar med brand.  

Boendesprinkler beskrivs i ett eget avsnitt, då detta system kan vara en mycket viktig del i 
brandprojekteringen. Sist beskrivs vad en brandskyddsdokumentation är och hur kv. Tvättstugan 

förväntas uppnå brandkraven.  
 

6.1 Bakgrund 
De flesta tänker nog på brandsäkerheten när de hör att ett flerbostadshus ska byggas med trästomme.   
Frågan är vad som händer om det börjar brinna i en lägenhet, om det inte skulle vara säkrare med en 
betong- eller stålstomme. Det har, som nämnts tidigare, faktiskt funnits ett förbud att bygga höga hus 
med trästomme fram till 1994. Men det var inte enbart stommen som gjorde att husen eller till och 
med stora delar av städer brann ner, utan att även fasaden och yttertaket var byggda i trä och att husen 
låg väldigt tätt intill varandra. (Östman B., et al, 2002) 
 
SP Trätek skriver till och med att det kan vara fördelaktigt att bygga bärande konstruktioner i trä. För 
när det yttersta lagret på massivt trä har förkolnat slocknar den ytliga branden och stommen kan 
fortfarande behålla sin bärande förmåga. De skriver att en limträbalk står emot brand bättre en balk av 
stål. Om ett stort flervåningshus med stålstomme brinner kan konstruktionen mjukna och vika sig och 
till slut kollapsa. Detta var vad som hände med de två skyskraporna World Trade Center den 11 
september 2001. (TRÄ 2010, 2010) 
 
Anledningen till att trästomme tilläts 1994 för hus med fler än två våningar var för att 
funktionsbaserade byggnadsbestämmelser infördes. Vilket betyder att istället för att beskriva i detalj 
hur en byggnad ska utformas, så ska byggnaden uppfylla vissa funktioner och med hänsyn till dessa 
krav väljs sedan material och konstruktioner fritt. Ett exempel är att: 
"Brandavskiljande byggnadsdelar mellan lägenheter ska stå emot brand i en timme, dvs. uppfylla 
brandteknisk klass EI 60. Kraven utgör en lägsta nivå för vad som är tillåtet och återfinns i Boverkets 
byggregler avsnitt 5" (Boverket c, 2010) 

 
6.2 Allmänt om brand 
6.2.1 Brandförlopp 
För att förklara hur en brand utvecklas i ett rum, beskrivs i detta avsnitt brandförloppet. Det finns tre 
olika faser i brandförloppet, se Figur 49. Den första fasen kallas brandens initialskede och den sker 
från antändning till övertändning, denna fas är kort, endast några minuter. Hur många minuter det tar 
till övertändning beror på hur mycket brännbart det finns i rummet, främst möbler men även rummets 
ytmaterial kan påverka tiden. Förr i tiden utgjordes hemmen av massiva trämöbler i mycket större 
utsträckning än idag. Idag används mycket mera lättantändliga inredningsmaterial, vilket gjort att tiden 
till övertändning har minskat. Därefter kommer fasen, fullt utvecklad brand. Då kan temperaturen 
komma upp i 700-1200°C. Vid denna fas är det som varmast och byggnadsdelarnas bär- och 
avskiljande förmåga är avgörande för konstruktionens hållfasthet och risken för brandspridning i 
bygganden. Den fullt utvecklade fasen kan pågå från någon minut upp till flera timmar. Det är normalt 
ventilationen i rummet som avgör tiden, alltså syretillförseln. När allt brännbart material sedan 
förbränts kommer den sista fasen som är avsvalningen, tiden för denna fas är någon timme upp till 
flera timmar. 
 
Formen på kurvan i Figur 49 bestäms av mängden och fördelningen av brännbart material, rummets 
ventilation, syretillförsel och egenskaperna hos byggnadskonstruktionen. (Parocs Byggbok, 2010) 
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Om det finns människor i rummet måste de utrymma under brandens initialskede, för då är ännu inte 
temperaturen för hög och det finns ett lager frisk luft närmast golvet. Vid övertändning kan de övre 
gasmassorna i rummet ha en temperatur på 500-600 °C och strålningsnivån ner mot golvet vara 15-20 
kW/m². En människa klarar endast under en mycket kort tid en strålning på 2,5 kW/m² och 80 °C i det 
nedre gasskiktet, vilket inträffar när temperaturen är 175-200 °C i de övre gasmassorna. (Östman B., et 
al, 2002) 

  

Figur 49. Brandförlopp i ett rum. (Östman B., et al, 2002) 

6.2.2 Brandspridning 
En brand sprids främst på tre sätt, strålning, ledning och konvektion. Strålning är att värme strålar från 
varma kroppar till kalla. Värmestrålningen sker med infraröd strålning. Ledning innebär att värme leds 
i ett material, fast kropp, vätska eller gas. Värme kan även ledas från ett material till ett annat om de är 
i kontakt. Metaller leder värme bäst och gaser sämst. Även icke brännbara material kan leda värme, till 
exempel kan en tunn betongvägg sprida branden vidare. Även metallrör och andra metallföremål i 
väggkonstruktioner kan vara en fara för brandspridning. Konvektion är när varm luft stiger ovanför 
svalare luft, detta beror på att varm luft har lägre densitet än kall. Vid en brand bildas varma 
förbränningsgaser och den omgivande luften blir också varm och det sker en konvektion i rummet. 
Detta kan leda till att sekundära bränder uppstår långt bort från den ursprungliga branden. Dels då 
brännbara material värms till antändningstemperatur eller att gaser som ännu inte brunnit på grund av 
syrebrist antänds när de sprids till mer syrerika rum.(Parocs Byggbok, 2010) 
 
6.2.3 Brandbelastning 
Brandbelastning är förhållandet mellan den värmemängd som frigörs vid en fullständig förbränning av 
allt brännbart material i en byggnad, inklusive lagervaror, inventarier med mera och byggnadens totala 
omslutningsarea. Enheten är MJ/m², men ofta används kg trä/m². Den sista nämnda enheten används 
även internationellt. Då enheten är kilogram trä, räknas andra brännbara material om till trä i 
förhållande till deras förbränningsvärme. Sedan divideras bara den totala förbränningsvärmen för alla 
materialen med förbränningsvärmen för ett kilogram trä (furu), vilket är 19000KJ/kg. Undersökningar 
visar att för en bostad ligger brandbelastningen mellan 25-45 kg trä/m², medan för ett bibliotek 200-
400 kg trä/m². Dessa värden ligger sedan till grund när brandkrav ställs för olika byggnadstyper. 
(Parocs Byggbok, 2010) 
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6.3 Brandbegrepp 
6.3.1 Brandcell 
För att undvika att för stora utrymmen börjar brinna delar man in byggnader i flera brandceller. En 
brandcell kan vara ett enskilt rum eller i ett flerbostadshus en hel lägenhet. Genom att välja olika 
material och konstruktionslösningar i väggar, tak och golv är brandcellen säker under en viss tid. 
Beroende av byggnadens ändamål (bostad, sjukhus, kontor och så vidare) och antal våningar finns det 
olika brandkrav för vilken tid brandcellen ska kunna förhindra spridning av branden. Dock får till 
exempel fönster och dörrar ha ett sämre brandmotstånd än brandcellen om branden kan förhindras att 
spridas genom exempelvis manuell eller automatisk brandsläckning. I BBR beskrivs kraven för en 
brandcell i avsnitt 5:232 (Parocs Byggbok, 2010) 
 
6.3.2 Luftsluss och Brandsluss 
Enligt BBR 2:231 är en luftsluss och en brandsluss ”ett rum som utgör förbindelse mellan utrymmen 
där särskilda krav ställs på skydd mot spridning av brand och brännbara eller giftiga 
gaser/brandgaser”. Båda slussarna ska även vara så stora att man kan passera den utan ett mer än en 
dörr behöver vara öppen samtidigt. Skillnaden mellan en brand- och luftsluss är att brandslussen ska 
avskiljas från avgränsade utrymmen i lägst klass EI 60.  
 
6.3.3 Tekniskt byte 
Ett tekniskt byte innebär om brandskyddet i en byggnad har reducerats på något sätt installeras ett 
ersättningssystem, detta för att bibehålla brandskyddsnivån i byggnaden. I Figur 50 visas hur ett nytt 
aktivt skyddssystem medför lättnader i det tradionella skyddssystemet. Till exempel om 
boendesprinklers installeras, kan fasaden bistå av trä i mer än två våningar, mer om detta i avsnitt 6.3. 
(Brandskyddshandboken, 2005) 

 

Figur 50. Optimering av brandskyddet (Östman B., et al, 2002) 

 

6.3.4 Brandteknisk klassindelning för byggnader 
Det finns tre olika byggnadsklasser i Sverige, Br1, Br2 och Br3, där Br1 är den högsta. Dessa är 
angivna i BBR. När krav på brandavskiljande förmåga, bärförmåga och ytskikt skall bestämmas görs 
det oftast utifrån byggnadsklassen. I avsnitt 5:21 under allmänt råd i BBR (BFS 2005:17) beskrivs 
varje klass noggrant, 

 Byggnader med tre eller flera våningsplan bör utföras i klass Br1. 
 Följande byggnader med två våningsplan bör utföras i klass Br1: 

– Byggnader avsedda för sovande som inte förväntas ha god lokalkännedom. 
– Byggnader avsedda för personer som har små förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet. 
– Byggnader med samlingslokal på andra våningsplanet. 

 Följande byggnader med två våningsplan bör utföras i lägst klass Br2: 
– Byggnader avsedda för fler än två bostadslägenheter och där bostads- eller arbetsrum finns 
i vindsplanet. 
– Byggnader med samlingslokaler i markplanet. 
– Byggnader som har en byggnadsarea större än 200 m2 och som inte 
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delas i enheter av högst denna storlek genom brandväggar i lägst klass REI 60-M (se avsnitt 
5:221). 

 Byggnader med ett våningsplan bör utföras i lägst klass Br2 om de inrymmer: 
– samlingslokaler i eller under markplanet 
– särskilt boende för personer med vårdbehov 
– vårdanläggning, utom förskola och liknande. 

 
Om byggnaden inte stämmer överens med någon av ovanstående punkter klassas byggnaden som Br3, 
den lägsta klassen.  

 
6.3.5 Brandtekniska klassbeteckningar för byggnadsdelar 
Enligt BBR 5:221 klassas bärande väggar och/eller avskiljande byggnadsdelar beroende på deras 
funktion. Huvudsakligen används tre bokstäver (R, E, I) som sedan följ av en siffra som representerar 
brandmotståndet för delen i minuter. De tidskrav som kan anges är: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 
eller 360 minuter. R betecknar bärförmåga, E står för integritet/täthet dvs. skydd mot flammor och rök 
som kan tränga igenom byggnadsdelen och I står för isolering vilket innebär skydd mot att allt för 
höga temperaturer uppstår på den från branden vända sidan. Det finns även extra tilläggsbeteckningar, 
EI1 betyder integritet och isolering för brandavskiljande fönster som endast kan öppnas med ett 
verktyg, nyckel eller liknande. På samma sätt betyder EI2 fast för branddörr. M står för mekanisk 
påverkan, W för särskilda krav på att reducera strålning, C för dörrar med automatisk 
stängningsfunktion och S står för särskild hög röktäthet. (Brandskyddshandboken, 2005) 
 
I BBR anges vilka krav det finns för byggnadsdelarna dels beroende på byggnadsklass och dels vilken 
brandbelastning byggnaden har. Tabell 8 visar kraven för en byggnad med klass Br1. 

 

Tabell 8. Svenska brandkrav för en byggnad i klass Br1, BBR 5:821a.  

 
6.3.5 Brandtekniska klassbeteckningar för material, beklädnad och ytskikt 
Avsnittet 5:221 i BBR fortsätter med en beskrivning av klassbeteckningar för material, beklädnad och 
ytskikt (till exempel färg och tapet). Materialen som väljs i en byggnad ska motsvara minst dessa krav. 
De beteckningar som är i parenteserna är de gamla svenska klasserna, men dessa redovisas fortfarande 
i BBR. 
– A1, A2 (obrännbart material) och B, C, D, E (brännbart material, ytskikt av klass I, II och III) 
– A1L, A2L, BL, CL, DL, EL (rörisolering klass P I, P II och P III) 
Klass A1 är det högsta kravet och kan inte kombineras med någon tilläggsklass. 
Klasserna A2, B, C, D kombineras alltid med någon av följande tilläggsklasser: 
– s1 byggnadsdelen får avge mycket begränsad mängd med brandgaser 
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– s2 byggnadsdelen får avge begränsad mängd med brandgaser 
– s3 inget krav på begränsad produktion av brandgaser 
– d0 brinnande droppar eller partiklar får ej avges från byggnadsdelen 
– d1 brinnande droppar eller partiklar får avges i begränsad mängd 
– d2 inget krav på begränsning av brinnande droppar och partiklar. 
Klass E är det lägsta kravet och kan enbart kombineras med d2. Fristående E innebär att ett visst 
droppkrav är uppfyllt. (BFS 2008:6). 
 
Golvbeläggning A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl (obrännbart golv och klass G). 
Klassen A1fl är det högsta kravet och kan inte kombineras med någon tilläggsklass. 
Klasserna A2fl, Bfl, Cfl, Dfl kombineras alltid med någon av följande tilläggsklasser: 
– s1 golvmaterialet får avge en begränsad mängd med brandgaser. 
– s2 inget krav på begränsad produktion av brandgaser. 
Klassen Efl är den lägsta klassen och kombineras inte med någon tilläggsklass. (BFS 2002:19). 
– Svårantändligt material, dvs. brännbart material som uppfyller vissa krav. 
– Taktäckning klass BROOF (t2) (klass T). 
– Beklädnad klass K210/B-s1,d0 (tändskyddande beklädnad). 
Produktens klassbeteckning och tillämpliga tilläggsklasser ska motsvara minst de krav som anges i 
denna författning för att uppfylla kraven och tillåtas i respektive tillämpning. (BFS 2008:6). 
 

6.4 Boendesprinkler 

 

Figur 51. Boendesprinkler med röd glasbulb. (Brandskyddsföreningen, 2010). 

 
6.4.1 Fördelar och tekniska byten 
Då boendesprinkler är ett mycket vanligt släckningssystem i flerbostadshus och i andra lokaler 
beskrivs systemet ingående i detta avsnitt. Att detta system är så vanligt beror på flera saker, men den 
största anledning är att de räddar liv. Enligt MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 
omkom 124 personer i bränder under 2009. De flesta av dem skulle kunna ha överlevt om 
boendesprinkler varit installerade. Brandskyddsföreningen i Sverige beskriver fördelar de ser med 
boendesprinkler. Dessa är bland annat (Brandskyddsföreningen, 2010): 

 Det säkraste och mest tillförlitliga systemet för att rädda liv. 
 I stort sett omkommer ingen om bostaden har boendesprinkler. 
 Brandskadekostnaden minskas med upp till 90 %. 
 Boendesprinkler kostar mindre än 1 % av byggkostnaden. 
 Vattensnålt system, då oftast bara ett sprinklerhuvud aktiveras. 
 Billigt underhåll och håller hela byggnadens livstid. 
 Lång erfarenhet, har används i mer än 100 år. 
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Figur 52. Utan respektive med boendesprinkler, utan var rummet övertänt på 4minuter. 
(Räddningstjänsten Dala Mitt, 2010) 

 
En annan fördel med boendesprinkler är att ett tekniskt byte kan genomföras. Dock ökar kraven för 
vattenkällans tillförlitlighet och varaktighet, dokumentation och kontroll av vald brandskyddslösning. 
Det finns flera tekniska byten som visats ge tillfredställande säkerhet. Endast ett av dessa bytet kan 
utnyttjas vid installation av boendesprinkler (Boendesprinkler räddar liv, 2002).  

 Fasad med brännbart material i fler än två våningar. 
 Lägre krav på skydd mot brandspridning via fönster i byggnaden. 
 Sämre klass på ytskikten i bostaden. 
 Ökat gångavstånd till utrymningsväg. 
 

Följande byten kräver att en analytisk dimensionering görs för att säkerställa säkerheten. 
 Lägre krav på skydd mot brandspridning i byggnadens ventilationssystem. 
 Lägre krav på skydd mot brandgasspridning i byggnadens ventilationssystem. 
 Reduktion av brandteknisk klass för avskiljande/bärande konstruktion. 
 Sämre klass på ytskikten i utrymningsvägar. 
 Tätare placering av byggnader. 

 

 

Figur 53. Släcksystemets påverkan på brandens effektutveckling. (Brandskyddshandboken, 2005) 
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6.4.2 Utformning 
Skillnaden mellan en boendesprinkler och en konventionell sprinkler är att boendesprinklern är 
tekniskt enklare att installera, använder det vanliga tappvattensystemet och vattenmängden per 
sprinklerhuvud är lägre. Boendesprinklersystemet löser även ut vid en lägre temperatur och endast ett 
fåtal sprinklerhuvuden ska öppnas.  Hur många sprinklerhuvud som skall öppnas dimensioneras så att 
brandspridning ska förhindras. Sedan får branden brinna ut eller så släcks branden med brandsläckare 
eller dylikt (Räddningstjänsten Dala Mitt, 2010). Brandskyddsföreningen har författat olika regelverk 
inom olika områden till exempel är SBF 120, ett regelverk för automatiska 
vattensprinkleranläggningar. Där finns referenser till standarder och anvisningar för projektering, 
installation och besiktning. Detta regelverk måste normalt följas för att försäkringsbolagen ska 
acceptera sprinklersystemen. (Brandskyddshandboken, 2005) 
 
Från början var sprinklersystemen oftast överdimensionerade på grund av rädsla för läckage, detta 
gjorde att installationskostnaderna blev höga. Nu för tiden är systemen mer optimerade, men det gör 
att säkerhetsmarginalerna är lägre än förr så då krävs istället en helt korrekt utförd dimensionering.  
Brandskyddsföreningens SBF 120 är utvecklad ur den amerikanska normen NFPA 13 (National Fire 
Protection Association). Men dock skiljer sig vissa saker, till exempel så är NFPA 13 framtagen för 
bostadshus med högst fyra våningar medan SBF 120 är skriven för högst åtta våningar. För att klara att 
få upp vattnet i ledningarna för ett åttavåningshus behövs det oftast tryckhöjningspumpar. Detta är 
något som måste kontrolleras noggrant att det fungerar annars hjälper inte sprinklerna på de översta 
våningarna om inte tillräckligt högt tryck uppnås. 
 
Ibland vill till exempel inte arkitekten att sprinklerna ska synas, då kan en väggsprinkler väljas. Det 
finns även dolda och indragna sprinklerhuvuden, dessa reagerar dock långsammare, vilket måste 
beaktas i planerings och dimensioneringsskedet.  
 
6.4.3 Olika system 
Våtrörssystem 
Detta system är det vanligaste sprinklersystemet. Röret fram till varje sprinklerhuvud är hela tiden fyllt 
med vatten under tryck. När ett sprinklerhuvud aktiveras strömmar vatten ut och trycket sjunker i 
systemet, detta medför att ett sprinklerlarm och eventuell sprinklerpump aktiveras och vatten kan 
fortsätta strömma ut under tryck. (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2010) 
 
Våtrörssystemet innebär att rören är vattenfyllda under tryck hela tiden, vilket gör att många tror det 
kan läcka, vilket dock sällan inträffar. Endast ett läckande munstycke/år/16miljoner 
sprinklermunstycken läcker. 
 
Torrörssystem 
Den enda nackdelen med våtrörsystemet är att det finns risk att rören fryser då de alltid innehåller 
vatten, i Sverige är det cirka 100 system per år som fryser. Men detta problem kan enkelt lösas genom 
att ett torrörssystem används. Då är rören fyllda med tryckluft istället för vatten innan aktivering. 
 
Torrörssystem har liksom våtrören stängda munstycken. När det brinner känner en ventil att trycket 
sjunker och vatten släps fram. Normalt får det dröja maximalt en minut innan vattnet börjar strömma 
fram i rören. Då det tar längre tid för vattnet att komma till munstycket så krävs ett större vattenflöde.  
 
Förutlösningssytem (pre-actionsystem) 
Detta system fungerar som ett torrörssystem fast med dubbla utlösningsfunktioner. Både detektor och 
sprinkler måste aktiveras för att systemet skall utlösas. Detta gör att vattenskaderisken minskas. 
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6.4.4 Aktivering 

 

Figur 54. Glasbulbar med olika utlösningstemperaturer. (Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, 2010) 

Eftersom trycket i röret skall aktiveras vid olika temperaturer används antingen en glasbulb eller ett 
smältbleck. Glasbulbarna innehåller olika vätskor som har kända kokpunkter. Dessa vätskor färgas 
sedan så det syns på glasbulben vilken utlösningstemperatur den har. Den vanligaste 
utlösningstemperaturen är 68°C och den glasbulben är röd, se övriga temperaturer i Tabell 9. 
(Brandskyddshandboken, 2005)  
 

 

Tabell 9. Utlösningstemperaturer för glasbulbar 

Den termiska trögheten är dock inte alltid densamma för glasbulbar med samma färg, vilket beror på 
att de kan ha olika diametrar, alltså olika mycket massa. RTI-värdet (Response Time Index) är ett mått 
på den termiska trögeheten vid uppvärmning. Ett lågt RTI-värde ger en snabbare aktivering hos 
systemet. Men även värmeledningen från aktiveringsmekanismen till rörledningen kan påverka 
aktiveringen, därför har även en parameter C införts, värmeledningsparametern. Med hjälp av dessa 
två parametrar delas sedan sprinklersystem in i tre olika känslighetsklasser, standard-, special- och 
quick response. 
För bostadssprinkler väljs riktigt låga RTI-värden, så aktiveringen blir snabb. Detta beror på att det 
kan handla om liv eller död för de boende. När det handlar om snabba brandförlopp används också 
låga RTI-värden, men utlösningstemperaturen höjs, så att inte för många sprinklerhuvuden startar 
samtidigt. För då är risken att vattnet tar slut och branden inte hinner bli kontrollerad och i värsta fall 
brinner hela konstruktionen upp. 
 
6.4.5 Underhåll 
Undersökningar visar att om ett sprinklersystem har dålig tillförlitlighet beror det på bristande eller 
felaktigt underhåll, därför är det viktigt att varje släckanläggning har en egen så kallad 
anläggningsskötare. Detta gör att underhålls- och besiktningsarbetet är kostsamt och även 
tidskrävande, vilket bör beaktas redan vid projekteringen. (Brandskyddshandboken, 2005) 
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6.5 Hur trä och betong reagerar vid brand 
6.5.1 Trä 
Trä reagerar olika vid brand beroende på dimension. Mycket tunt trä antänds lätt och brinner snabbt 
och kan då bidra till en snabbare övertändning i ett rum. Däremot grövre trä, såsom en massiv 
trästomme antänds efter länge tid och brinner långsammare. Även träets fuktkvot, densitet, ytråhet och 
ev. ytbehandling påverkar hur det brinner. (Träguiden c, 2011) 
 
Om det finns en liten låga brukar en undre kritisk gräns för antändning sättas till 12 kW/m² för 
värmestrålningen hos massivt trä. Då är vanligtvis yttemperaturen 300-400 °C. Om det inte finns 
någon låga behövs en temperatur på 500-600 °C. 
 
Det finns tre olika temperaturzoner för den termiska nedbrytningen hos träet om det värms upp 
långsamt. 

 Under 200 °C sker nedbrytningen mycket långsamt. 
 Mellan 280-500 °C avger träet brännbara gaser som kan antändas och om tilltäckligt med syre 

finns brinna utanför trämaterialet. Ett träkolskikt bildas, men detta skikt förbränns inte. 
 Över 500 °C börjar träkolet att glöda och förbränns sedan med samma hastighet som det 

bildas. 
 
När övertändning har skett och branden har gått in i fasen fullt utvecklad brand, så är 
förkolningshastigheten vanligtvis cirka 0,6-1,0 mm/minut. I Figur 55 visas ett trämaterial som utsätts 
för brand, ytterst är kolskiktet. Innanför kolskiktet är temperaturen förhöjd och träet plasticeras, vilket 
betyder att deformationerna ökar under konstant belastning. Denna zon kallas pyrolyszonen och är 
bara någon millimeter tjock. Resten av träet kan ha en viss temperaturförhöjning, men är i princip 
opåverkat och har nästan samma egenskaper som icke bränt trä. Det är därför träkonstruktioner har 
bibehållen bärförmåga under relativ lång tid under en brand. Hur mycket tryckhållfasthet som olika 
träslag förlorar syns i Diagram 9. 
 

 
Figur 55. Trä som har påverkats av brand. (Träguiden c, 2011) 
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Diagram 9. Temperaturens inverkan på tryckhållfastheten för olika träslag. (Burström, 2007) 

6.5.2 Betong 
Betong är ett sammansatt material av flera olika komponenter som var och en genomgår både kemiska 
och fysikaliska förvandlingar vid höga temperaturer. Detta gör att det är svårt att vet vad som händer 
när betong utsätts för höga temperaturer. (Burström, 2007) 
 
Det som sker när betong uppvärms är att först förångas porvattnet. Vid cirka 600˚C förångas även 
vattnet i cementgelen, vilket gör att cementpastan krymper, medan ballastens volym ökar. Betongens 
tryckhållfasthet minskar då till nästan hälften. Vid 1000˚C försvinner det kemiskt bundna vattnet och 
betongen har ingen hållfasthet kvar, se Diagram 10. 
 
Om det brinner kan betongkonstruktioner också skadas genom avspjälkning eller avflagning av delar. 
Detta orsakas i första hand av en eller flera av följande faktorer, ökat ångtryck (det fria vattnet i 
betongen förångas), termiska spänningar (orsakad av förhindrade temperaturrörelser) och att 
ballastmaterialets struktur ändras. Detta kan orsaka så stora skador att det kan bli brott i 
konstruktionen.  
 
Om betongen är armerad klarar den brand väldigt bra. Detta beror på att värmetrögheten håller nere 
temperaturhöjningen inne i konstruktionen, och stålet behåller sin höga hållfasthet. Det är armeringens 
täckskikt som avgör hur länge den armerade betongen håller. Riktvärden för att klara 2 respektive 4 
timmar är 25 mm respektive 50 mm. Om täcksiktet är tjockare kan betongen nätarmeras för att 
undvika avspjälkning. 
 

 

Diagram 10. Tryckhållfastheten som funktion av temperaturen för betong med olika 
ballastmaterial.(Betonghandboken, 1994)



 
 

82 
 

6.7 Brandkrav för kv. Tvättstugan 
6.7.1 Brandskyddsdokumentation 
En brandskyddsdokumentation skall alltid upprättas enligt Boverkets byggregler från 2008. Denna text 
är hämtad ur BBR kapitel 5, Brandskydd, under allmänt råd: 
"Dokumentationen bör redovisa byggnadens och dess komponenters brandtekniska klasser, 
brandcellsindelning, utrymningsstrategi, luftbehandling-installationens funktion vid brand och i 
förekommande fall beskrivning av de brandskyddstekniska installationerna samt plan för kontroll och 
underhåll. (BFS 1995:17)."  
 
6.7.2 Brandskyddsdokumentation för kv. Tvättstugan 
En förhandskopia på brandskyddsdokumentation är skapad den 1 juli 2010 av Tyréns AB. 
Dokumentationen är utförd enligt BBR 15, BFS 1993:57 med ändringar till och med BFS 2008:6. De 
skisser för de sju husen som behövs för analyserna är upprättade av Wingårdhs Arkitekter AB och 
Kaufmann GmbH. 
 
De dimensionerade förutsättningar som gjorts är att den brandtekniska byggnadsklassen är Br1, då 
husen har fler än tre våningsplan. Brandbelastningen i byggnaden projekteras för att understiga 200 
MJ/m². Med dessa två förutsättningar för byggnaderna kan man se i Tabell 8 att de brandtekniska 
klasserna blir: 

 för vertikalt bärverk samt stomstabiliserade horisontellt bärverk lägst R 90. Då byggnaderna 
har mellan 5-8 våningar. 

 för horisontellt ej stomstabiliserade bärverk samt bjälklag lägst R 60  
 för trapplopp och trapplan lägst R 30 

 
Följande lokaler ska vara egna brandceller och ha brandteknisk klass EI 60, lägenheter, trapphus, 
lokaler, garage, brandsluss mellan garage och trapphus, schakt, förråd, teknikrum och soprum. 
 
För ytskikten och beklädnaderna i taken i lägenheterna och övriga rum gäller följande brandtekniska 
klasser. Ytskiktsklassen är B-s1,d0 (klass I), vilket betyder enligt BBR (avsnitt 6.3.5) att brännbara 
material är tillåtna, där byggnadsdelen får avge mycket begränsad mängd brandgaser och inga 
brinnande droppar eller partiklar får avges. Underlaget ska vara i klass A2-s1,d0 (obrännbart material) 
eller beklädnad i klass K210/B-s1, d0 (tändskyddande beklädnad). 
 
De brandtekniska installationerna som behöver göras är automatiska boendesprinkler i lägenheter och i 
utrymmen i bottenplan med dörr mot trapphuset enligt ”Brandskyddsföreningens rekommendationer 
för installation av boendesprinkler”. Även nätanslutna eller batteridrivna brandvarnare i anslutning till 
sovrum ska installeras. 
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- Kapitel 7 - 
Åsikter från en erfaren platschef 

 
I detta kapitel redovisas vad en erfaren arbetschef på Folkhem har för åsikter om de tre olika 

byggmetoderna.  
 

7.1 Åsikter från en erfaren platschef 
För att även få höra vad en person som har stor erfarenhet inom byggbranschen har för åsikter om de 
olika detaljlösningarna från Kaufmann och Martinsons och betongväggen, har en platschef från 
Folkhem fått svara på några frågor.  
 
Stefan Karlsson har jobbat på Folkhem i mer än 30 år. Han började som arbetsledare, men de senaste 
femton åren har han arbetat som platschef. Han har jobbat med många projekt, både småhus och 
flerfamiljshus. Stefan har både erfarenhet av betong- och trähus (Stefan Karlsson, 2010-12-13). 
 
7.1.1 Kaufmann 
Första reaktionen på att Kaufmann har en lösning med dymlat trä ser Stefan som en eventuell risk till 
att spänningar kan uppstå, på grund utav att träet som är hopsatt är så tjockt att de spänningar som 
uppstått när träden växer kan finnas kvar. 
 
Eftersom bjälklaget från Kaufmann har ett betonglager ser Stefan det som en fördel ljudmässigt mot 
bjälklaget från Martinsons. Betonglagret i samverkan med träbjälklaget skapar en styv kärna, vilket 
försvårar för ljudet att sprida sig mellan lägenheterna. Även om en träkonstruktion med massivt trä 
står emot brand mycket bra, är det ändå en fördel att ha ett betonglager. 
 
Stefan ser också att byggtiden blir längre med betong eftersom den måste härda och sen torka ur. Bara 
för flytspackellagret som är 60 mm tjockt kan det ta upp till 10 dygn. Hur lång tid det tar beror både på 
temperatur, luftens relativa fuktighet och om avfuktare används.  
 
7.1.2 Martinsons 
En stor fördel med elementen från Martinsons är att de byggs helt klara i fabrik, vilket förkortar 
byggtiden rejält eftersom ingen betong används.  
 
Martinsons lösning för att uppnå bra akustik är att bygga sina bjälklag med åtskilda ovan- och 
undersidor. Detta ska skapa en barriär för ljudspridningen i bjälklaget. Enligt Stefan är det dock svårt 
att alltid uppnå det förväntade resultatet. Det grundar han på tidigare erfarenheter från byggen med 
bjälklag från andra leverantörer. Minsta byggfel kan räcka för att de framtida boende ska uppleva 
störande ljud från grannen ovanpå. Det kan räcka med några för långa skruvar som skruvas igenom de 
två delarna i bjälklaget för att barriären skall brytas. 
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Figur 56. Ljudregel från Gyproc (Gyproc,2010) 

En lösning som skulle kunna säkerställa bra akustik med Martinsons bjälklag är att använda ljudskenor 
istället för läkt för att skruva dit gipsskivorna i undertaket. Dessa ljudskenor minskar ytan som är 
kopplad mellan undertaket och bjälklaget och på så sätt minskas spridningen av vibrationerna. I Figur 
56 visas ett exempel på en ljudregel. 
 
7.1.3 Betongvägg 
Två klara fördelar med betongväggen är brand- och akustikegenskaperna. Betong är ett välbeprövat 
material som man vet fungerar. Bland annat behöver man inte ha ett undertak. En annan fördel med 
betong som kan nämnas, är att det inte behövs något tält vid uppbyggnaden av huset. Betongen 
förstörs inte av vatten och huset kan ändå torkas ut i slutskedet. 
 
Stefan tycker att det är en nackdel att använda betong ur miljösynpunkt, då betong inte är ett 
förnyelsebart material som trä. Detta är alltså en stor nackdel med betongväggen och bjälklaget och till 
en viss del en nackdel för bjälklaget från Kaufmann. Bäst ur miljösynpunkt är Martinsons trästomme. 
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- Kapitel 8 - 
Diskussion och slutsats 

 
 
När vi började med litteraturstudierna märkte vi snabbt att mängden dokumentation om träbyggandet i 
flerbostadshus var begränsat. Författarna till den dokumentation som vi hittat har även i många fall 
varit desamma. Vi har fått uppfattningen att trä som stommaterial i flerbostadshus ännu inte är väl 
beprövat och fler pilotprojekt behöver genomföras för att erhålla större erfarenhet inom området. För 
att få en bredare erfarenhet kan även projekt i andra länder studeras, där man i många fall har kommit 
längre i utvecklingen än i Sverige. På så sätt kan vi dra nytta av de kunskaper som redan finns. Vi 
tycker därför att det har varit spännande att följa projekteringen av kv. Tvättstugan, eftersom den valda 
leverantören kommer från Tyskland. Det tyska företaget Kaufmann bygger med ett patenterat system 
där trälameller sammanfogas med dymlingar, vilket gör att varken lim eller spik behöver användas. 
Detta är ett system som ingen av de stora leverantörerna i Sverige bygger med. Vår uppfattning är att 
Folkhem vill vara i framkanten av utvecklingen och väljer därför att prova nya metoder och material. 
Det finns dock flera satsningar inom träbyggandet som gjorts av regeringen på senaste tiden. Det 
aktuella projektet just nu är Trästad 2012 som har som mål att bland annat ta tillvara på erfarenheter 
och skapa nya projekt som de sexton deltagande kommunerna kan medverka i. Vi ser det som väldigt 
positivt att regeringen satsar mycket pengar på att träbyggandet skall öka i Sverige. 
 
Att träbyggandet ökar i Sverige är också något positivt för miljön. Som nämnts i rapporten försöker 
regeringen i Sverige och regeringar i övriga världen minska koldioxidutsläppen med upp till 60 % 
fram till år 2050. Vi tror att målet är fullt möjligt att uppnå, men då behöver även alla företag jobba åt 
samma håll. Målet kan uppnås bland annat genom att bygga mer i trä och på så sätt kan koldioxid och 
kol lagras i träet och mängden koldioxid kan minskas i luften. En av anledningarna till Folkhems stora 
satsning på trä är att kunna uppfylla sitt verksamhetsmål som innebär att minska koldioxidutsläppen 
från deras husprojekt för att minimera klimatpåverkan. Trä är dock inte det enda material som binder 
koldioxid, det har visat sig genom nyligen publicerade forskningsprojekt att betong binder mer 
koldioxid än vad man från början trodde. Idag vet man inte helt säkert hur mycket koldioxid som binds 
i betongen och fler projekt behöver genomföras för att få ett mer tillförlitligt resultat. Fördelen med trä 
jämfört med betong är att det är förnyelsebart. 
 
Enligt vår mening finns det både för- och nackdelar med trä och betong. De viktigaste fördelarna vi ser 
med trä förutom miljöaspekten är att byggtiden blir betydligt kortare och materialet väger mindre än 
betong, vilket resulterar i bättre arbetsförhållanden och billigare transportkostnader av färdiga element. 
Det krävs dock många arbetssteg för att montera alla materialskikten för de två studerade 
trästomsystemen, även om de byggs på plats eller på fabrik. Då trä är ett organiskt material är det 
viktigt att studera den relativa fuktigheten, då för höga fukthalter kan orsaka stora skador så som 
mögelpåväxt. Ett annat problem som ofta har uppstått i andra flerbostadshusprojekt är svårigheten att 
uppfylla de svenska ljudkraven. Det är ingen garanti att husen klarar ljudkraven när det är färdigbyggt, 
även om projekteringen har visat att husen troligen kommer klara kraven. Detta beror på att dagens 
beräkningsprogram inte är helt kompletta eller beaktar tillräckligt många aspekter, då till exempel ett 
så litet fel som en felplacerad skruv kan påverka ljudkomforten i närliggande lägenheter. Även om 
armerad betong är det bästa materialet ur brandsynpunkt betyder det inte att trä inte är ett säkert 
byggmaterial. Detta beror på att träet brinner väldigt sakta och förkolnas på utsidan medan resten av 
träet bibehåller sin bärförmåga. Oftast är det om ytmaterialen eller fasaden utförs i trä som åtgärder 
måste vidtas, till exempel boendesprinkler. Andra fördelar med betong är att det är ett välbeprövat 
byggmaterial och mycket forskning har utförts. Då betong blandas enligt olika recept kan önskade 
kvalitéer beställas och på så sätt olika egenskaper väljas. Men i framtiden är det inte självklart att 
samma kvantitet av de ingående materialen i betongen finns att tillgå. Betongen är alltså en begränsad 
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naturresurs. En annan nackdel med betong är att torktiden vid byggnation kan vara flera månader till 
skillnad från trä som kan torkas innan det byggs in i konstruktionen.  
 
Om man jämför betong och trä finns det alltså flera tydliga för- och nackdelar. Vi ser att 
miljöfördelarna för trä väger tungt, även om det inte behöver betyda att trä alltid bör vara det 
självklara valet. Beroende på projektets förutsättningar kan andra stommaterial än trä vara det mer 
passande valet. Vi tycker att valen i varje individuellt projekt skall studeras noggrant så att de 
miljövänliga alternativen väljs. Självklart kommer ekonomin alltid spela en stor roll i val av 
byggmetod, men vår förhoppning är att miljön också värderas högt i framtiden.  
 
Som nämnts tidigare har vi båda närvarat i ett antal projekteringsmöten av kvarteret Tvättstugan. Vi 
tycker att det varit väldigt intressant och vi har kunnat få en allmän bild av hur projektet ser ut. Under 
mötena har vi även fått en inblick i områden som inte har studerats i vårt examensarbete. Geotekniska 
frågor, garagets uppbyggnad och landskapsarkitekturen är några av dessa områden. Detta har gett oss 
en djupare förståelse för hela planeringsprocessen. Något som vi sett kan vara en svårighet med att de 
inblandade i projektet har sina kontor på olika platser eller till och med i olika länder är att kunna ta 
snabba viktiga beslut. Istället för att kunna ha spontana möten måste de planeras långt i förväg eller så 
måste besluten tas över telefon. En annan orsak till att det är svårt att ta snabba viktiga beslut är att det 
är många inblandade yrkesgrupper, precis som i de flesta byggprojekt. Vid varje ändring som sker 
måste vissa arbetsmoment göras om. Till exempel kan ändrade fönsterstorlekar medföra att 
energiberäkningar och konstruktionsberäkningar måste räknas om. Därför är det en fördel att många 
beräkningsprogram finns på marknaden, där förändringar lätt kan göras i programmen.  
 
Även om vi har haft en grundläggande genomgång av programmen som använts i examensarbetet i vår 
utbildning, har vi behövt lära oss mer detaljerat hur programmen fungerar. Vi har valt att vända oss till 
anställda på Tyréns som använder sig av programmen regelbundet och är sakkunniga inom området. 
Programmen de använder sig av är även de senaste versionerna, vilket vi gärna ville lära oss. När det 
gäller programmen tycker vi att resultaten ger en fingervisning av verkligheten, men det bör dock 
beaktas att vissa indata är antagna. Även om det beräknade resultatet kan skilja mycket från det 
färdiga huset tycker vi att beräkningarna ger värdefull information. Fördelen med beräkningarna i 
programmen tycker vi är att jämförelser mellan olika system och lösningar kan göras i ett tidigt skede. 
På så sätt kan obehagliga överraskningar undvikas.  
 
Enligt våra studier och beräkningar uppfyller samtliga lösningar de svenska kraven, men det finns 
alltid metoder att förbättra konstruktionen. Att köldbryggan mellan yttervägg och bjälklag blir större 
för sandwichelementet än träsystemen är väntat, dock visar simuleringarna i Comsol att det inre 
skiktet i ytterväggen ej har en lägre temperatur än inneluften och därmed finns inga problem med kalla 
ytor. I BBR är kravet på den specifika energianvändningen 110 kWh/m2 och år i klimatzon söder och 
detta uppfyller Kaufmann och betongväggen som vi räknat på. Eftersom detta är det första stora 
projekt vi simulerat i VIP-Energy finns det en del parametrar som vi tycker är svåra att fylla i. Med 
mer erfarenhet i byggprojekt tror vi att beräkningarna kan göras mer noggranna. Detta tillsammans 
med att vissa indata inte varit tillgängligt så tidigt i projekteringen är våra beräkningar inte helt 
tillförlitliga. Dock är värdena rimliga, då vi har jämfört med andra projekt. En av de viktigaste 
inriktningarna Kaufmann har är att bygga hus med lågt energibehov, och enligt våra beräkningar 
stämmer det då värdet är under 55 kWh/m2 och år. Om man istället studerar värdet för husen i kv. 
Tvättstugan i det fall de hade byggts med betongstomme kan man se att det är något högre. Värdet 
ligger även över gränsen för lågenergihus. Det är både tidskrävande att lära sig programmet VIP-
Energy och att skriva in och förstå den stora mängden indata som behövs för att få ut ett resultat. 
Beräkningarna i Wufi visar på att det inte finns några större risker för höga fukthalter i någon av 
konstruktionerna. Det som vi däremot uppmärksammat är att Kaufmanns yttervägg inte har någon PE-
folie. Om man studerar diagrammen som visar fukthalten i Kaufmanns träfiberskiva och träreglarna i 
isoleringsskiktet indikerar de något högre fukthalter än med Martinsons vägg som har PE-folie. Om 
man vill få en mer detaljerad bild kan man studera isopleterna i diagrammen från Wufi. Fördelen med 
en PE-folie på insidan av den massiva trästommen är att fukten från inomhusluften inte tränger in i 
träet som är det känsligaste materialet för fukt i ytterväggen. Det finns dock också en rad negativa 
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aspekter vad gäller PE-folie. Bland annat är PE-folie en kemisk produkt och Folkhem eftersträvar att 
bygga med organiska material i så stor utsträckning som det är möjligt. I och med att ytterväggen har 
cellulosaisolering, kan materialet absorbera och avge fukt på ett annat sätt. Konceptet bygger på att 
välja material som är relativt fukttåligt. Eftersom resultatet för samtliga väggar visar på att det inte 
finns någon risk för fuktproblem, är PE-folie inte nödvändigt i detta fall. Det är dock viktigt att se till 
så att hela systemet fungerar. Vi anser att fuktberäkningar alltid borde genomföras för alla husprojekt 
för att undvika framtida fuktproblem. Det finns många hjälpmedel att tillgå och vi tycker därför att de 
borde utnyttjas.  
 
Efter flera diskussioner med sakkunniga på Tyréns och Folkhem har vi lagt märke till att en fråga 
alltid dykt upp. Frågan gäller fuktsäkerheten i Kaufmanns bjälklag då det är tänkt att man skall gjuta 
betong direkt på det massiva träet. Anledningen är att få bättre fäste mellan skikten. Eftersom 
betongen kommer att gjutas direkt på det massiva träet, är det betydelsefullt att titta närmare på hur det 
bärande trämaterialet påverkas. Då betong har en hög fukthalt är risken att fukthalten i trämaterialet 
ökar och når materialets kritiska nivå. Det är därför viktigt att betongen hinner torka ut, innan 
överliggande materialskikt läggs på betongen. För att minimera risken för höga fukthalter är bland 
annat förhållandet mellan vatten och cement i betongen väsentlig. Det finns många parametrar som 
kan iakttas och korrigeras för att uppnå ett bra resultat. För att försäkra sig om att fukthalten i träet i 
bjälklaget inte skall bli för högt är det därför viktigt att beakta dessa punkter under byggprocessen. När 
det gäller Martinsons konstruktion är det en stor fördel ur bland annat fuktsynpunkt att elementen 
byggs inomhus i deras fabrik. Det gäller dock att elementen inte utsätts till fukt under transporten till 
monteringsplatsen. Det är också viktigt att konstruktionen skyddas under montering. Därför anser vi 
att det är bra att kv. Tvättstugan skall byggas under väderskydd. 
 
Mycket studier har gjorts vad gällande akustiken i kv. Tvättstugan och ytterligare några kommer 
antagligen att göras. Studierna visar att Folkhem med ett antal åtgärder kan nå de mål som de ställt 
upp. Det kommer ändå att behövas göras mätningar när husen är färdigbyggda för att se vilka 
ljudnivåer som husen kommer att ha. När dessa mätningar har gjorts kan frågan om ytterligare 
åtgärder behövs eller inte tas upp. Eftersom Folkhem har högre ljudstandarder än de svenska kraven 
och att akustiken i hus med lätta stommar kan vara ett problem, är det förståeligt att mycket studier har 
gjorts kring ljudnivåerna. Vi tror dock att ljudfrågan i flerbostadshus med lätta stommar inte kommer 
vara något större bekymmer i framtiden. Bra lösningar kommer att tas fram och ju mer beprövat 
systemet är, desto mindre energi kommer att läggas på den frågan. När det gäller brand är det BBR:s 
krav som skall uppfyllas och för att uppnå dessa krav ställs en brandskyddsdokumentation upp. I 
denna dokumentation beskrivs bland annat att lägenheter i kv. Tvättstugan ska vara egna brandceller 
och ha en brandteknisk klass på EI60. För att sedan uppfylla ett sådant krav gäller det att välja en 
konstruktion med material som klarar denna klass. När det gäller trä är det dimensionen på träet som 
avgör vilka säkerhetsåtgärder som behöver vidtas. Om man till exempel bygger ett flerbostadshus med 
massiv trästomme men väljer en fasad med puts är det inte ett krav på boendesprinkler. Men om ett 
hus med betongstomme byggs med träfasad i fler än två våningar måste boendesprinkler installeras. 
Gällande brand görs inga mätningar efter huset är byggt så som för akustiken utan man brandtestar de 
konstruktioner man inte vet brandklass på innan de används i en byggnad. 
 
Vi har försökt hitta information om hur försäkringen kring ett hus med trästomme ser ut, eftersom det 
är av intresse att se hur stora premierna blir för ett hus med trästomme. Det har varit svårt att hitta 
information om detta, även om mailkontakt med försäkringsbolagen har gjorts. Det vi fått reda på är 
att det finns ett dokument som heter ”Försäkringsförbundets tekniska rekommendationer för 
byggnadsklassificering”. Problemet är att dokumentet är svårtolkat eftersom en limträstomme klassas 
som en säkrare stomme än en trästomme. Frågan är då vad en dymlad massivträstomme klassas som. 
Idag verkar det inte som att försäkringsbolagen har ett enhetligt system vad gäller dymlat trä. Detta är 
något vi tycker att man borde undersöka närmare.  
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Beräkning av U-värde för Kaufmanns yttervägg

R = värmemotstånd
Rsi = Inre övergångsmotstånd
Rse = Yttre övergångsmotstånd
U = värmegenomgångskoefficient
��= värmekonduktivitet
d = materialets bredd

U
1
R

�� R
d
λ

��
d

Kurs: AF1004 Hus och anläggningar 2008
Praktiskt tillämpbar värmekonduktivitet, ånggenomsläpplighet, värme- och
ångmotstånd för några byggnadsmaterial.

Rse 0.04��
m2K
W

Rsi 0.13��
m2K
W

Träpanel av silvergran (ventilerat luftskikt inklusive fasadskikt av trä)

Rpanel_luft 0.2��
m2K
W

Windstopper (förhydningspapp)

Rwindstopper 0.02��
m2K
W

Träfiberskiva

dträfiberskiva 0.035�� m

λträfiberskiva 0.08��
W
m K�

Rträfiberskiva
dträfiberskiva
λträfiberskiva

�� Rträfiberskiva 0.438�
m2K
W

OSB-skiva (träspånskiva)

dosbskiva 0.012�� m

Bilaga 1. U-värdesberäkning - Kaufmann
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λosbskiva 0.14��
W
m K�

Rosbskiva
dosbskiva
λosbskiva

�� Rosbskiva 0.086�
m2K
W

Dymlad massivträvägg

dträ 0.1�� m

λträ 0.14��
W
m K�

Rträ
dträ
λträ

�� Rträ 0.714�
m2K
W

Gipsskiva, 13 mm 

Rgips 0.06�� m2K
W

1. U-värdesmetoden 

När man använder U-värdesmetoden delar man in byggdelen i flera fält, tvärs igenom
konstruktionen. I det här bildexemplet kallas fälten A, B, C och D.

�

Ett viktat värmemotstånd behöver beräknas för isolerskiktet, då skiktet är inhomogent. Skiktet
består av isolering och reglar.
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Isoleringsskiktet, cellulosaisolering med 40x300 träreglar cc1200

diso 0.3�� m

λiso 0.042��
W
m K�

Riso
diso
λiso

�� Riso 7.143�
m2K
W

dregel 0.3�� m

λregel 0.14��
W
m K�

Rregel
dregel
λregel

�� Rregel 2.143�
m2K
W

Två olika fält, ett med regel (A) och ett med isolering (B)

ΣRA Rse Rpanel_luft� Rwindstopper� Rträfiberskiva� Rregel� Rosbskiva� Rträ� Rgips� R���

UA
1

ΣRA
�� UA 0.261�

W

m2K

ΣRB Rse Rpanel_luft� Rwindstopper� Rträfiberskiva� Riso� Rosbskiva� Rträ� Rgips� Rsi���

UB
1

ΣRB
�� UB 0.113�

W

m2K

Centrumavstånd på 1200 mm ger 40 mm regel och 1160 mm isolering

Utot1 UA
40
1200
� UB

1160
1200
���� Utot1 0.118�

W

m2K

�	��-metoden 

När man använder �-värdesmetoden delar man in byggdelen i flera materialskikt, längs med
konstruktionen. I det här bildexemplet kallas skikten 1,2 och 3.
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�

Skiktets tjocklek:

d1 0.3�� m

λ1 λiso
1160
1200
� λregel

40
1200
���� λ1 0.045� R1

d1
λ1

�� R1 6.627�

ΣRtot2 Rse Rpanel_luft� Rwindstopper� Rträfiberskiva� R1� Rosbskiva� Rträ� Rgips� Rsi���

Utot2
1

ΣRtot2
�� Utot2 0.12�

W

m2K

 Viktat U-värde

U
Utot1 Utot2�

2
�� U 0.119�

W

m2K
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Beräkning av U-värde för Martinsons yttervägg

R = värmemotstånd
Rsi = Inre övergångsmotstånd
Rse = Yttre övergångsmotstånd
U = värmegenomgångskoefficient
��= värmekonduktivitet
d = materialets bredd

U
1
R

�� R
d
λ

��
d

Kurs: AF1004 Hus och anläggningar 2008
Praktiskt tillämpbar värmekonduktivitet, ånggenomsläpplighet, värme- och
ångmotstånd för några byggnadsmaterial.

Rse 0.04��
m2K
W

Rsi 0.13��
m2K
W

Rpanel_luft 0.2��
m2K
W

(ventilerat luftskikt inklusive fasadskikt av trä)

Rvästkustskiva 1.43��
m2K
W

(för 50 mm västkustskiva Rockwool)

dkl_trä 0.082�� m

λkl_trä 0.14��
W
m K�

Rkl_trä
dkl_trä
λkl_trä

�� Rkl_trä 0.586�
m2K
W

Rpe_folie 0.02�� m2K
W

dgips 0.015�� m

λgips 0.25��
W
m K�

(brandgips från Gyproc)

Rgips
dgips
λgips

�� Rgips 0.06�
m2K
W

Bilaga 2. U-värdesberäkning - Martinsons
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1. U-värdesmetoden 

När man använder U-värdesmetoden delar man in byggdelen i flera fält, tvärs igenom
konstruktionen. I det här bildexemplet kallas fälten A, B, C och D.

�

Ett viktat värmemotstånd behöver beräknas för de två isolerskikten, då skikten är inhomogena.
Skikten består av isolering och reglar. 

�

λiso 0.036��
W
m K�

(mineralullsskivor)

λregel 0.14��
W
m K�

Första isolerskiktet består av mineralull 
med reglar 45x170 cc1200 

d1 0.17�� m

Riso1

d1
λiso

�� Riso1 4.722�
m2K
W

Rregel1

d1
λregel

�� Rregel1 1.214�
m2K
W

Andra isolerskiktet består av mineralull med reglar 45x45 cc600 
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d2 0.045�� m

Riso2

d2
λiso

�� Riso2 1.25�
m2K
W

Rregel2

d2
λregel

�� Rregel2 0.321�
m2K
W

Första fältet (A) med minerull i första isoleringsskiktet och reglar i andra. 

ΣRA Rse Rpanel_luft� Rvästkustskiva� Riso1� Rkl_trä� Rpe_folie� Rregel2� Rgips� Rsi���

UA
1

ΣRA
�� UA 0.133�

W

m2K

Andra fältet (B) med minerull i första isoleringsskiktet och mineralull i andra. 

ΣRB Rse Rpanel_luft� Rvästkustskiva� Riso1� Rkl_trä� Rpe_folie� Riso2� Rgips� Rsi���

UB
1

ΣRB
�� UB 0.119�

W

m2K

Tredje fältet (C) med reglar i första isoleringsskiktet och reglar i andra. 

ΣRC Rse Rpanel_luft� Rvästkustskiva� Rregel1� Rkl_trä� Rpe_folie� Rregel2� Rgips� Rsi���

UC
1

ΣRC
�� UC 0.25�

W

m2K

Centrumavstånd på 1200 mm ger 45 mm isolering+regel
1110 mm isolering+isolering
45 mm  regel+regel

Utot1 UA
45
1200
� UB

1110
1200
�� UC

45
1200
���� Utot1 0.124�

W

m2K

�	��-metoden 

När man använder �-värdesmetoden delar man in byggdelen i flera materialskikt, längs med
konstruktionen. I det här bildexemplet kallas skikten 1,2 och 3.
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�

Skiktens tjocklek:

d1 0.17� m

d2 0.045� m

λ1 λiso
1155
1200
� λregel

45
1200
���� λ1 0.04� R1

d1
λ1

�� R1 4.261�

λ2 λiso
1110
1200
� λregel

90
1200
���� λ2 0.044� R2

d2
λ2

�� R2 1.027�

ΣRtot Rse Rpanel_luft� Rvästkustskiva� R1� Rkl_trä� Rpe_folie� R2� Rgips� Rsi���

Utot2
1

ΣRtot
�� Utot2 0.129�

W

m2K

 Viktat U-värde

U
Utot1 Utot2�

2
�� U 0.126�

W

m2K
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Beräkning av U-värde för betongvägg, sandwichelement

R = värmemotstånd
Rsi = Inre övergångsmotstånd
Rse = Yttre övergångsmotstånd
U = värmegenomgångskoefficient
��= värmekonduktivitet
d = materialets bredd

U
1
R

�� R
d
λ

��
d

Kurs: AF1004 Hus och anläggningar 2008
Praktiskt tillämpbar värmekonduktivitet, ånggenomsläpplighet, värme- och
ångmotstånd för några byggnadsmaterial.

Rse 0.04��
m2K
W

Rsi 0.13��
m2K
W

d_betong_yttre 0.070�� m

λbetong 1.7��
W
m K�

Rbetong_yttre
d_betong_yttre
λbetong

�� Rbetong_yttre 0.041�
m2K
W

d_cellplast 0.200�� m

λcellplast 0.036��
W
m K�

Rcellplast
d_cellplast
λcellplast

�� Rcellplast 5.556�
m2K
W

d_betong_inre 0.120�� m

Rbetong_inre
d_betong_inre
λbetong

�� Rbetong_inre 0.071�
m2K
W

ΣR Rse Rbetong_yttre� Rcellplast� Rbetong_inre� Rsi���

U
1
ΣR

�� U 0.171�
W

m2K

Bilaga 3. U-värdesberäkning - Betongvägg
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Version 

Kv. Tvättstugan

06/12/2010 1 Indatakontroll: Kontrollera resultatet under arbetets gång
5 228.1 kWh/dygn

1 rkv 1 rk 2 rk 3 rk 4 rk 5 rk 6+rk Summa 2685 kWh/lgh, år
Antal lgh / lgh-typ 0 0 13 12 6 0 0 ∑ 31 lgh 21.9 kWh/m2,år
Antal personer (alternativ egen inmatning om antalet är känt) ∑ 64.1 personer

Uppvärmd golvarea: 3800 m2 Atemp Inmatningshjälp

Individrelaterad energiåtgång

Personlig hygien

Badkar finns i lägenheter ja (ja eller nej)
[kWh/år]

Duschflöden: 12 [liter/min, armatur] Tappvarmvatten, bad 8573
Handfatsflöden: 6 [liter/min, armatur] Tappvarmvatten, dusch 60759 Defaultvärden som används om indata saknas.

Tappvarmvatten, handfat 16297 Duschflöden: 12 [liter/min, armatur]
∑ 85629

6 [liter/min, armatur]

Handdukstork och golvvärme i badrum (el)
Effekt Drifttidsstyrning            160 [liter] (Defaultvärde)

Typ Antal [st] [W/badrum]
Elanslutna handdukstorkar för uppvärmning 0 (ja eller nej) Handukstork: 60-80 W/st

Handfats
flöden:

01/10/2009

med timer

Fyll bara i vita fält i tillämpliga fall. Resultaten i slutet matas in i 
energiberäkningsprogram. Lägenhetsstorlekar används för att få fram 
antal boende, som beräknas enligt statistik på boendetäthetfrån 
stockholm. Tappvarmvattenförbrukning, personvärme och viss 
hushållsel beräknas baserat på antal boende utgående från statistik 
för boendevanor m.m.

Körning nr:Datum:

Badkars
storlek:

Byggnadsbeteckning

Indatahjälp för hushållsel, tappvarmvatten, personvärme och viss fastighetsel i flerbostadshus

Hushållsel:

Elanslutna handdukstorkar för uppvärmning 0 (ja eller nej) Handukstork: 60-80 W/st
Elanslutna handdukstorkar för torkning 0 (ja eller nej) Golvvärme: 60 W/m2 räknat på golvarea i badrum minus 1 m2.
Badrum med golvvärme (el) i byggnaden 31 60 nej (ja eller nej) [kWh/år]

11406

Livsmedelshantering Inmatning enligt alternativ 1), eller 2) dvs ett alternativ per rad!

1)  Riktvärden Kyl/frys: Inmatning enligt alternativ 1), eller 2).
Antal

Fabrikat
[st] [kWh/år] [kWh/år] Alternativ 2:  Egna värden kan anges.

Kylskåp typ 1 19 2  2660 Endast ett alternativ per rad får skrivas in i listan.
Kylskåp typ 2 1  0
Frysskåp typ 1 19 2  5320
Frysskåp typ 2 1  0
Kyl/Frys typ 1 12 2  3480
Kyl/Frys typ 2 1  0

0
 ∑ 11460

Diskmaskin Inmatning enligt alternativ 1), eller 2) dvs ett alternativ per rad!

1)  Riktvärde Diskmaskin: Inmatning enligt alternativ 1), och 2).
Antal

Fabrikat
st [liter/disk] [kWh/disk] [kWh/år] Alternativ 2:  Egna värden kan anges.

Diskmaskin typ1 31 2  ∑ 4576 Endast ett alternativ per rad får skrivas in i listan. 
Diskmaskin typ2 1  

31

2 )  Egen inmatning)
Alternativ 1: Riktvärden är uppskattade av 
energimyndigheten för klass A till C.

Alternativ 1: Riktvärden är uppskattade av 
energimyndigheten för klass A+ till C.

Handdukstork och 
golvvärme ∑

Typ 
Vatten-    

användning
Energi-
klass      

A, B, C

Typ 
Energi-
klass      

A, B, C

Energi-
användning

2 )  Egen inmatning)

Energi-klass

Energi-
klass 

Energi-
användning

Defaultvärde med drifttidsstyrning: Drifttid 4 h/dygn. Utan 
drifttidsstyrning används termostatstyrning.
Då badrummet saknar annan uppvärmning och har 
uppvärmningsbehov räknas handdukstorken till uppvärmning och 
belastar fastighetselen.

A+

-

A+

-

A+

-

A

-

Hushållsel:
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[kWh/år]
Handdisk Handdisk   ∑ 2619 4358 Handdisk: (Beräkning enl. defaultvärden)

Matlagning, elspisar
Antal spisar med gjutjärnsplattor Antal (st) 0 [kWh/år] Spis: (Beräkning enl. defaultvärden)
Antal spisar med glaskeramikhäll 31 Antal (st) 100  Matlagning   ∑ 6563
Antal spisar med  induktionshäll Antal (st) 0

Antal lägenheter med mikro 31 Antal (st) 100

31

Textiltvätt Inmatning enligt alternativ 1) eller 2) dvs ett alternativ per rad!

Inmatning enligt alternativ 1) eller 2).

1)  Riktvärde Endast ett alternativ per rad får skrivas in i listan.

[kWh/tvätt] [kg/tvätt] [kWh/tvätt] [kg/tvätt]

Byggnad  
Byggnad  
Fristående 
byggnad  
Fristående 
byggnad  Tvättstuga kWh/tvätt liter/tvätt kg/tvätt
Lägenhet 31 2 1.02 97.46 7.18
Lägenhet 1  
Lägenhet 1 Alternativ 2: Egna värden kan anges

Riktvärden för lägenheter är uppskattade av 
energimyndigheten för klass A till C.

Varm- och 
kallvatten-

ansl. 
Antal (st)

Kallvatten-
anslutna 

Antal (st)

 Fabrikat
Placering

Kryssa (X) 
eller välj 

energiklass 
A,B,C

2 )    Egen inmatning

Energi-
användningTyp 

Glaskeramikhäll reducerar energianvändningen för matlagning med 
20% och induktionshällen med 30%.
Mikrougn reducerar spisenergin med 20%.

Kallvattenanslutna
Tvätt-

kapaciet
Energi-

användning

Varmvattenanslutna
Tvätt-

kapacitet

Vatte
n-

anvä
ndn. 
[liter/t

Energi-
klass

Alternativ 1: 
Riktvärden för tvättstugor är medelvärdet av 
använda tvättmaskiner i Sickla Udde sept 2003. 
Uppgifter kommer från HSB, JM, Svenska Bostäder 
och Skanska.

Tvättmaskiner i tvättstuga, kall- och varm-
vattenanslutna:

A

-

-Lägenhet 1 Alternativ 2: Egna värden kan anges
Lägenhet 1 Tvättmängd beräknas med defaultvärde.
Lägenhet 1  

 [kWh/år]

 Byggnad (el+vv.)  ∑ 0

 [kWh/år]
Fristående byggnad (el+vv.)  ∑ 0

[kWh/år]
Lägenheter  ∑ 4059

[kWh/år]
Handtvätt Handtvätt  ∑ 744 Handtvätt: (Beräkning enl. defaultvärden)

[kWh/år]

Övrig tappvarmvattenförbrukning 1133 Övrig varmvattenförbrukning: (Beräkning enl. defaultvärden)Övrig tappvv.  ∑

Beräkningarna förutsätter att samtliga hyresgäster 
har tillgång till tvättmaskin i lägenheter eller/och 
tvättstuga. Antalet hyresgäster kommer därmed styra 
energianvändningens storlek (oavsett hur många 
maskiner som finns). 

2

A

-

-

-

-
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Torktumlare (egen inmatning): Inmatning enligt alternativ 1) eller 2) dvs ett alternativ per rad! Torktumling: Inmatning enligt alternativ 1) eller 2).
Endast ett alternativ per rad får skrivas in i listan.

Placering

Default
alt. energi-

klass 
A,B,C Antal Fabrikat Energiklass

Energi-
användning 
[kWh/tork]

Tork-
kapacitet 
[kg/tork]

Energi-
användning 
[kWh/tork]

Tork-
kapacitet 
[kg/tork]

Lägenhet 2
31 1.8 5.0  

Lägenhet 1 0.0 0.0  
Lägenhet 1 0.0 0.0  
Lgh, evaku-
eringstumlare

1
0.0 0.0

 Exempel på energianvändning för torktumlare:

0.0 0.0
 31

Tvättstuga i 
byggn.

1
0.0 0.0

 Placering kWh/tvätt kg/tvätt
Tvättstuga i 
byggnad

1
0.0 0.0

 Placerad i [kWh/år] 0

Tvättstuga 3.25 7.31

Tvättstuga i fri-
stående byggn.

1
0.0 0.0

 
lägenhet 

∑ 4486 Alternativ 2: Egna värden kan anges

1.8 5.0 Tvättmängd beräknas med defaultvärde.

0.0 0.0 [kWh/år] 0

0.0 0.0 0
tvättstuga i
fristående

Egen inmatning

Tvättstuga i friståendebyggnad, medel

Alternativ 1: 
Riktvärden för tvättstugor är medelvärdet av använda torktumlare i 
Sickla Udde sept 2003. Uppgifter kommer från HSB, JM, Svenska 
Bostäder och Skanska.
Riktvärden för lägenheter är uppskattade av energimyndigheten för 
klass A till C.

tvättstuga i 
byggnad ∑

Tvättstuga i lägenhet, medel

Tvättstuga i byggnad, medel

-

-

-

-

-

-

A

 [kWh/år] 0

0

Torkskåp/torkrum: Torkskåp:

[W] (ja / nej) [kWh/år]
0

1 [kWh/år]
1 0 50

1 [kWh/år]

1 0 50

Separat Centrifug (Beräkning enl. defaultvärden) [kWh/år]
Finns separat centrifug i tvättstuga i byggnad ? (ja / nej) 0 100 0 0

(ja / nej) [kWh/år] 0

0 100

fristående
byggnad ∑

Fukt- eller 
temp.styrning 

Centrifug i  fristående byggnad   ∑

Torkskåp/ torkrum i tvättstuga i  fristående 
byggnad                                                             ∑

Torkrum i tvättstuga, aggregat i fristående 
byggnad

Placering

Centrifug i byggnad    ∑

Inmatning: Antal torkskåp i lägenheter, drifttid för 
torkskåp i tvättstugor, installerad effekt och om 
temperatur- eller fuktstyrning finns.

Torkskåp i tvättstuga i fristående byggnad

Antal

 Drifttid , 
torkskåp i 
tvättstuga       

[ ∑ h/dygn ]

Installerad 
effekt

Torkskåp/ torkrum i tvättstuga i byggnad  ∑

Finns separat centrifug i tvättstuga i 
fristående byggnad ?

Torkskåp, lgh   ∑

Energiåtgångstal och europeiska mätnormer för 
torkskåp saknas. 

Torkskåp i lägenhet
Torkskåp i tvättstuga i byggnad
Torkrum i tvättstuga, aggregat i byggnad

Typvärde för torkskåp i lägenheter 
är 1000-2000 W. 

I beräkningarna ansätts att torkskåp i lägenhet 
används 2 ggr i vecka (3 h/vecka).

3

-

-

-

-

-

-

A
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Belysning Belysning: 

Belysning, fast installerad i lgh: 2 Defaultvärde valt Fast installerad belysning: 160kWh/lgh, år
Inst. effekt / lgh 160 [W / lgh] [kWh/år]
Närvarostyrning i lgh nej (ja eller nej) ∑ 7242 160 Typvärden för belysning:

7241.6 Klass: A och B C och D

Belysning, fast installerad i sekundära utrymmen: [W / m2] [W / m2]

Trapphus Entré
Tvättstuga i 

byggnad Övriga utr. [kWh/år] Trapphus 5 1300 7 5300
Inst. effekt / utrymme, [W / m2] 5 5 5 ∑ 4835 Entré 5 4000 7 8760
Area [m2] 360 76 390 Tvättstuga 12 500 15 1000
Drifttid [h/år] 1300 4000 500 300 5 200
Närvarostyrning  (ja eller nej) nej nej nej (teknikrum, förråd etc)2340 1520 0 975

Yttre belysning, byggnad: [kWh/år]
Arm. 1 Arm. 2 Arm. 3 Arm. 4 Arm. 5 Arm. 6 ∑ 0

Inst. effekt / armaturtyp [W / armatur]
Antal  [st]
Styrning (ja eller nej)

0 0 0 0 0 0

[kWh/år]
Övriga apparater Övriga apparater  ∑ 44863 Övriga apparater i lägenhet: (Beräkning enl. defaultvärden)

Övrig fastighetsel Övrig fastighetsel: Fläktar och pumpar matas in direkt i Enorm.

Hissar, avfallsutrustning, m.m. (fyll i ett av alternativen): Typvärden för hissar:
Alt. 1 [kWh/år]  Eldrift: 200 kWh/lgh (hydraulhiss)

∑ 12800 12800 50 kWh/lgh (direktstyrda, varvtalsreglerade)
El till hissbelysning: 60-600 kWh/år

Övriga utrymmen       5

Beräkning enl. defaultvärden för rum 
inom Atemp.

Typ

Drifttid [h/år]
Energian-
vändning 

Effekt
[W]

Alternativ 2

Drifttid 
[h/år]

Drifttid               
[h/år]

Typ / Sort Antal

Typ

Nej

El till hissbelysning: 60 600 kWh/år

2 6200

2 200

4

Besparing
Individuell mätning Individuell mätning:

Vatten
0 %

[kWh/år]
Solfångare Egenproducerad el Besparing tappvarmvatten    ∑ 0

Energi- Energi-bidrag

Dagar / mån kWh/mån Dagar / mån kWh/mån
jan jan
feb feb [kWh/år] Solfångare:
mars mars Solfångare   ∑ 0 Ifyllt energibidrag minskar tappvarmvattenenergin i modellen.
april april El till pumpar läggs till under övrig fastighetsel.
maj maj [kWh/år]
juni juni Egenproducerad el   ∑ 0 Egenproducerad el:
juli juli
aug aug
sept sept
okt okt
nov nov
dec dec

∑ per år 0 ∑ per år 0

Drifttid [h/år]vändning 
[kWh/år]

[W]

Hydraulhiss

Belysning

Egenproducerad el från t.ex. sol- eller bränsleceller dras av under 
fastighetsel.

Om det finns individuell mätning installerat i fastighetens hushåll ska 
en uppskattad besparingspotential anges i procent för vatten. Gäller 
ej småhus.
Besparingen varierar normalt, ett riktvärde är 20% på 
varmvattenenergin i flerbostadshus 

4

Nej
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Summeringar

För sammanställningar av delposter fördelat per dygn, lgh och år, samt m2 och år, se Indatakontroll längst upp till höger. 

Processenergi som ger värmetillskott: 215 kWh/dygn

Processenergi som inte ger värmetillskott: 92 kWh/dygn

Personvärme: 72 kWh/dygn

Tappvarmvatten: 247 kWh/dygn 23.7 kWh/m2, år
2907 kWh/(år lgh)

Summering av hushållsel utförs här som kontroll. (Utförs inte i Enorm.)
Hushållsel: 228.1 kWh/dygn

2685 kWh/(år lgh) 22  kWh/m2

Belysning: 1.08 W/m2

Personer: 1.35 W/m2

Maskiner: 2.97 W/m2

Tappvarmvatten: 4.64 W/m2

 BV2 

Nedanstående summeringar har utförts så att de direkt kan matas in i respektive program.

Värden matas in i Enorm på Indatasida 12. Samma värde för alla veckodagar
Här antas att 70 % av processenergin tillgodogörs byggnaden, resten ger inte 
värmetillskott. 
Personvärmen är beräknad med hänsyn till vistelsetiden i byggnaden, varför 100% 
tillgodogörs.
För tappvarmvatten anges här hela behovet, Enorm räknar med att 20% tillgodogörs. 
Matas endast in i lägenhetszon.

Enorm

BV2 räknar med att all elanvändning för maskiner och belysning kommer byggnaden 
tillgodo i form av värme varför de 30% som inte antas ge värmetillskott redovisas som 
externa elanvändare. Externa elanvändare bokförs av BV2 som fastighetsel därför 
redovisas här hur stor andel av externa elanvändare som är hushållsel. 

El, personvärme och tappvattenanvändning bygger på en närvarotid av 14h/dygn 
och måste i beräkningen fördelas ut över totalt 14 timmar, dvs den beräknade 

personvärmen i W/m2 fördelas mellan 17:00 - 07:00 alla dagar
Externa elanvändare: 6.59 kW (Vid 5110 driftstimmar /år)

Verksamhetsenergi till luften: 3.41 W/m2

extern: 1.46 W/m2

Fastighetsenergi till luften: 0.64 W/m2

extern: 0.27 W/m2

Personvärme: 1.35 W/m2

Tappvarmvatten: 4.64 W/m2

5

Vip+

personvärmen,i W/m , fördelas mellan 17:00 - 07:00 alla dagar.

Belysning, maskiner, tappvarmvatten och  externa elanvändare,i W/m 2, fördelas till 33% 
mellan 00:00-06:00, 50% 06:00-18:00 och 100% mellan 18:00-24:00

Vip+ räknar inte med att någon del av spillvattenvärmen tillgodogörs byggnaden.

El, personvärme och tappvattenanvändning bygger på en närvarotid av 14h/dygn 
och måste i beräkningen fördelas ut över totalt 14 timmar, dvs den beräknade 

personvärmen,i W/m2, fördelas mellan 17:00 - 07:00 alla dagar.

Belysning, maskiner, tappvarmvatten och  externa elanvändare,i W/m 2, fördelas till 33% 
mellan 00:00-06:00, 50% 06:00-18:00 och 100% mellan 18:00-24:00
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Tvättstugan
VIP-Energy 1.0.000  © Structural Design Software in Europe AB 2009

Projekt:
Beskrivning:

Kv. Tvättstugan Datum: 2010-11-29 

Utfört av: Sign: BE, SS   

Projektfil: E:\Examensarbete\Kv. Tvättstugan, ett
flerbostadshus med massiv trästomme\4.
Jämförelse mellan olika byggmetoder\4.4 VIP
Energy\Tvättstugan.VIP

Företag:

Indatafil zon
Zon Indatafil zon
Zon 1 E:\Examensarbete\Kv. Tvättstugan, ett flerbostadshus med massiv trästomme\4. Jämförelse mellan olika byggmetoder\4.4 VIP

Energy\Tvättstugan.VIP

Zon 2 E:\Examensarbete\Kv. Tvättstugan, ett flerbostadshus med massiv trästomme\4. Jämförelse mellan olika byggmetoder\4.4 VIP
Energy\Garage_Tvättstugan.VIP

Zongränser
Zon A Byggdelstyp Area

m²
Zon B  Zon A Byggdelstyp Area

m²
Zon B

Zon 1 Yttervägg, Kaufmann 100.0 Zon 2  Zon 1 Bjälklag, Kaufmann 120.0 Zon 2

Zon 1

INDATA

Allmänt
Beräkningsdatum 2011-02-04 (10:47:23)

Beräkningsperiod - Dag 1 - 365

Klimatdata STOCKHOLM-2007

Latitud 59.4 grader

Klimatzon BBR12 SÖDER

Solreflektion från mark 30.00 %

Vindhastighet S:100  SV:100  V:50  NV:70  N:70  NO:70  O:50  SO:100 %

Lufttryck 1000 hPa

Horisontvinkel mot markplan S:0  SV:31  V:31  NV:31  N:0  NO:36  O:36  SO:36 °

Formfaktor för vindtryck 0:0.70  45:0.50  90:-0.60  135:-0.50  180:-0.50  TAK:-0.20

Vridning av byggnad 45 °

Verksamhetstyp Bostad

Antal lägenheter 31

Ventilationsvolym 0.0 [m³]

Golvarea 3800.0 [m²]

Markegenskap Värmeledningstal:
Lera, dränerad sand , dränerat grus.

1.4 [W/m*K]

Aktuellt Hus

Byggdelstyper 1-dimensionella - Katalog
Byggdelstyp Material

Från utsida
till insida

Skikt-
tjocklek
m

Värme-
ledningstal
W/m²°C

Densitet
 kg/m³

Värme-
kapacitet
J/kg°C

U-värde
W/m²°C

Delta-
U-värde
W/m²°C

Luftläck.
q50

l/s,m²
TAKTYP 2 TRÄ-14 0.020 0.140 500 2300 0.090 0.010  0.30

 MINERALULL36 0.300 0.036 50 840    

 REGLAR600 0.095 0.041 55 845    

 GIPSSKIVA 0.013 0.220 900 1100    

KÄLLARGOLV BETONG1.7 0.200 1.700 2300 800 3.476 0.010  0.30

Yttervägg, Kaufmann HH.TRÄFIBER 0.035 0.080 600 1350 0.115 0.000  0.30

 ISO 0,042 0.300 0.042 30 1000    

 PLYWOOD 0.012 0.140 500 1500    

 TRÄ-14 0.100 0.140 500 2300    

1 ( 9 )
Bilaga 5. VIP Energy - Kaufmann

106



Tvättstugan
VIP-Energy 1.0.000  © Structural Design Software in Europe AB 2009

Projekt:
Beskrivning:

Kv. Tvättstugan Datum: 2010-11-29 

Utfört av: Sign: BE, SS   

Projektfil: E:\Examensarbete\Kv. Tvättstugan, ett
flerbostadshus med massiv trästomme\4.
Jämförelse mellan olika byggmetoder\4.4 VIP
Energy\Tvättstugan.VIP

Företag:

Byggdelstyper 1-dimensionella - Katalog
Byggdelstyp Material

Från utsida
till insida

Skikt-
tjocklek
m

Värme-
ledningstal
W/m²°C

Densitet
 kg/m³

Värme-
kapacitet
J/kg°C

U-värde
W/m²°C

Delta-
U-värde
W/m²°C

Luftläck.
q50

l/s,m²
 GIPSSKIVA 0.026 0.220 900 1100    

Bjälklag, Kaufmann GIPSSKIVA 0.013 0.220 900 1100 0.211 0.000  0.30

 GIPSSKIVA 0.013 0.220 900 1100    

 TRÄ-14 0.120 0.140 500 2300    

 BETONG 0.120 1.700 2300 800    

 CELLPLAST36 0.120 0.036 25 1400    

 BETONG 0.030 1.700 2300 800    

*VÄRMESKIKT*        

 BETONG 0.030 1.700 2300 800    

 TRÄ-14 0.022 0.140 500 2300    

INSIDE_Yttervägg, Kaufmann BORDER_HH.TRÄFIBER 0.035 0.080 600 1350 0.115 0.000  0.30

 BORDER_ISO 0,042 0.300 0.042 30 1000    

 BORDER_PLYWOOD 0.012 0.140 500 1500    

 BORDER_TRÄ-14 0.100 0.140 500 2300    

 BORDER_GIPSSKIVA 0.026 0.220 900 1100    

INSIDE_Bjälklag, Kaufmann BORDER_GIPSSKIVA 0.013 0.220 900 1100 0.211 0.000  0.30

 BORDER_GIPSSKIVA 0.013 0.220 900 1100    

 BORDER_TRÄ-14 0.120 0.140 500 2300    

 BORDER_BETONG 0.120 1.700 2300 800    

 BORDER_CELLPLAST36 0.120 0.036 25 1400    

 BORDER_BETONG 0.030 1.700 2300 800    

*VÄRMESKIKT*        

 BORDER_BETONG 0.030 1.700 2300 800    

 BORDER_TRÄ-14 0.022 0.140 500 2300    

Byggnadsdelar - Väggar, bjälklag
Benämning Byggdelstyp Orien-

tering
Mängd
Area m²
Längd m
Antal  st

Sol-
absorb-
tion
%

Lägsta
nivå
m

Högsta
nivå
m

Angräns-
ande
temp
°C

Andel av
effekt-
behov
%

U-värde
med mark
och D-U
W/m²°C

Psi-värde
W/m°C

Yttervägg Yttervägg, Kaufmann SÖDER 220.0m² 70.0   0.0  29.5      0 0.115  

Yttervägg Yttervägg, Kaufmann NORR 260.0m² 70.0   0.0  29.5      0 0.115  

Yttervägg Yttervägg, Kaufmann VÄSTER 610.0m² 70.0   0.0  29.5      0 0.115  

Yttervägg Yttervägg, Kaufmann ÖSTER 640.0m² 70.0   0.0  29.5      0 0.115  

Tak TAKTYP 2 TAK 680.0m² 90.0  27.0  32.0      0 0.100  

Källargolv KÄLLARGOLV KG 0-6 m 420.0m² 0.0   0.0   0.0      0 0.268  

Bjälklag Bjälklag, Kaufmann INNER 3800.0m²         0   

INSIDE_Yttervägg, Kaufmann Zon 2 100.0m² 70.0   0.0   0.0      0 0.115  

INSIDE_Bjälklag, Kaufmann Zon 2 120.0m² 0.0   0.0   0.0      0 0.211  

Byggnadsdelar - Fönster, dörrar, ventiler
Benämning Byggdelstyp Orien-

tering
Area
m²

Glas-
andel
 %

Sol-
transm.
Total
  %

Sol
transm.
Direkt
  %

U-värde
W/m²°C

Lägsta
nivå
m

Högsta
nivå
m

Luftläck.
q50
l/s,m²

Sol-
skydd

Fönster 3 GLAS ENERGI SÖDER 115.0 80 53 43 0.80 0.0 29.5 0.30

Fönster 3 GLAS ENERGI NORR 14.0 80 53 43 0.80 0.0 29.5 0.30

Fönster 3 GLAS ENERGI ÖSTER 320.0 80 53 43 0.80 0.0 29.5 0.30

Fönster 3 GLAS ENERGI VÄSTER 410.0 80 53 43 0.80 0.0 29.5 0.30

2 ( 9 )

107



Tvättstugan
VIP-Energy 1.0.000  © Structural Design Software in Europe AB 2009

Projekt:
Beskrivning:

Kv. Tvättstugan Datum: 2010-11-29 

Utfört av: Sign: BE, SS   

Projektfil: E:\Examensarbete\Kv. Tvättstugan, ett
flerbostadshus med massiv trästomme\4.
Jämförelse mellan olika byggmetoder\4.4 VIP
Energy\Tvättstugan.VIP

Företag:

Byggnadsdelar - Fönster, dörrar, ventiler
Benämning Byggdelstyp Orien-

tering
Area
m²

Glas-
andel
 %

Sol-
transm.
Total
  %

Sol
transm.
Direkt
  %

U-värde
W/m²°C

Lägsta
nivå
m

Högsta
nivå
m

Luftläck.
q50
l/s,m²

Sol-
skydd

Köldbrygga Köldbrygga SÖDER 1.0 0 0 0 65.00 0.0 0.0 0.00

Driftdata
Driftfalls-
benämning

Verksam-
hets-
energi
rumsluft
W/m²

Verksam-
hets-
energi
rumsluft
W/lgh

Verksam-
hets-
energi
extern
W/m²

Fastig-
hets-
energi
rumsluft
W/m²

Fastig-
hets-
energi
extern
W/m²

Person-
värme
W/m²

Tapp-
varm-
vatten
W/m²

Tapp-
varm-
vatten
W/lgh

Högsta
rums-
temp
°C

Lägsta
rums-
temp
°C

100%+Personvärme 3.41 0.00 1.46 0.64 0.27 1.35 4.64 0.00 27.00 20.00

50% 1.71 0.00 0.73 0.32 0.14 0.00 2.32 0.00 27.00 20.00

50%+Personvärme 1.71 0.00 0.73 0.32 0.14 1.35 2.32 0.00 27.00 20.00

33%+Personvärme 1.14 0.00 0.49 0.21 0.09 1.35 1.55 0.00 27.00 20.00

Drifttider
Driftfalls-
benämning

Vecko-
dagar

Dag-
nummer

Tid  Driftfalls-
benämning

Vecko-
dagar

Dag-
nummer

Tid

33%+Personvärme MÅND-SÖND 1 - 365 0 - 6  50%+Personvärme MÅND-SÖND 1 - 365 17 - 18

50%+Personvärme MÅND-SÖND 1 - 365 6 - 7  100%+Personvärme MÅND-SÖND 1 - 365 18 - 24

50% MÅND-SÖND 1 - 365 7 - 17  

Ventilationsaggregat
Aggregat-
benämning

Tilluft
Fläkttryck
  Pa

Tilluft
Verkn.gr
  %

Frånluft
Fläkttryck
  Pa

Frånluft
Verkn.gr
  %

Verkn.gr
återvinning
  %

Lägsta
tilluftstemp
  °C

Utetemp
Driftp. L
 °C

Flöde
Driftp. L
   %

Utetemp
Driftp. H
 °C

Flöde
Driftp. H
   %

Ventilation 600.00 60.00 500.00 60.00 80.00 18.00 -20.0 80 20.0 80

Ventilationsaggregat - Drifttider och flöden
Aggregat-
benämning

Vecko-
dagar

Tilluft
 [l/s]

Frånluft
 [l/s]

Startdag-Slutdag Starttid-Sluttid

Ventilation      

 MÅND-SÖND 1520.00 1520.00 1 - 365 0 - 24

Installationssystem

ÖVRIGT
El cirkpump värmesystem 2.00 % av energiförsörjning till rum och luft

Lägsta dimensionerande utetemperatur för uppvärmning -20.0 °C

Högsta dimensionerande utetemperatur för komfortkyla 100.0 °C

Passiv kyla
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Företag:

Zon 2

INDATA

Allmänt
Beräkningsdatum 2011-02-04 (10:47:23)

Beräkningsperiod - Dag 1 - 365

Klimatdata STOCKHOLM-2007

Latitud 59.4 grader

Klimatzon BBR12 SÖDER

Solreflektion från mark 0.00 %

Vindhastighet S:0  SV:0  V:0  NV:0  N:0  NO:0  O:0  SO:0 %

Lufttryck 1000 hPa

Horisontvinkel mot markplan S:0  SV:0  V:0  NV:0  N:0  NO:0  O:0  SO:0 °

Formfaktor för vindtryck 0:0.70  45:0.50  90:-0.60  135:-0.50  180:-0.50  TAK:-0.20

Vridning av byggnad 45 °

Verksamhetstyp Ej Bostad

Ventilationsvolym 0.0 [m³]

Golvarea 500.0 [m²]

Markegenskap Värmeledningstal:
Lera, dränerad sand , dränerat grus.

1.4 [W/m*K]

Aktuellt Hus

Byggdelstyper 1-dimensionella - Katalog
Byggdelstyp Material

Från utsida
till insida

Skikt-
tjocklek
m

Värme-
ledningstal
W/m²°C

Densitet
 kg/m³

Värme-
kapacitet
J/kg°C

U-värde
W/m²°C

Delta-
U-värde
W/m²°C

Luftläck.
q50

l/s,m²
KÄLLARVÄGG ög ISODRÄN39 0.100 0.039 35 1400 0.351 0.010  0.80

 BETONG1.7 0.200 1.700 2300 800    

KÄLLARGOLV BETONG1.7 0.200 1.700 2300 800 3.476 0.010  0.80

OUTSIDE_Yttervägg, Kaufmann BORDER_GIPSSKIVA 0.026 0.220 900 1100 0.115 0.000  0.30

 BORDER_TRÄ-14 0.100 0.140 500 2300    

 BORDER_PLYWOOD 0.012 0.140 500 1500    

 BORDER_ISO 0,042 0.300 0.042 30 1000    

 BORDER_HH.TRÄFIBER 0.035 0.080 600 1350    

OUTSIDE_Bjälklag, Kaufmann BORDER_TRÄ-14 0.022 0.140 500 2300 0.211 0.000  0.30

 BORDER_BETONG 0.030 1.700 2300 800    

*VÄRMESKIKT*        

 BORDER_BETONG 0.030 1.700 2300 800    

 BORDER_CELLPLAST36 0.120 0.036 25 1400    

 BORDER_BETONG 0.120 1.700 2300 800    

 BORDER_TRÄ-14 0.120 0.140 500 2300    

 BORDER_GIPSSKIVA 0.013 0.220 900 1100    

 BORDER_GIPSSKIVA 0.013 0.220 900 1100    
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Företag:

Byggnadsdelar - Väggar, bjälklag
Benämnin
g

Byggdelst
yp

Orien-
tering

Mängd
Area m²
Längd m
Antal  st

Sol-
absorb-
tion
%

Lägsta
nivå
m

Högsta
nivå
m

Angräns-
ande
temp
°C

Andel av
effekt-
behov
%

U-värde
med mark
och D-U
W/m²°C

Psi-värde
W/m°C

Källargolv KÄLLARG
OLV

KG 0-6 m 500.0m² 0.0   0.0   0.0      0 0.268  

Källarvägg
0-1m

KÄLLARV
ÄGG ög

KV 0-1 m 118.0m² 0.0   0.0   0.0      0 0.301  

Källarvägg
0-1m

KÄLLARV
ÄGG ög

KV 1-2 m 118.0m² 0.0   0.0   0.0      0 0.225  

Källarvägg
0-1m

KÄLLARV
ÄGG ög

KV >2 m 118.0m² 0.0   0.0   0.0      0 0.165  

OUTSIDE_
Yttervägg,
Kaufmann

Zon 1 100.0m² 70.0   0.0   0.0      0 0.115  

OUTSIDE_
Bjälklag,
Kaufmann

Zon 1 120.0m² 0.0   0.0   0.0      0 0.211  

Byggnadsdelar - Fönster, dörrar, ventiler
Benämning Byggdelstyp Orien-

tering
Area
m²

Glas-
andel
 %

Sol-
transm.
Total
  %

Sol
transm.
Direkt
  %

U-värde
W/m²°C

Lägsta
nivå
m

Högsta
nivå
m

Luftläck.
q50
l/s,m²

Sol-
skydd

Driftdata
Driftfalls-
benämning

Verksam-
hets-
energi
rumsluft
W/m²

Verksam-
hets-
energi
rumsluft
W/lgh

Verksam-
hets-
energi
extern
W/m²

Fastig-
hets-
energi
rumsluft
W/m²

Fastig-
hets-
energi
extern
W/m²

Person-
värme
W/m²

Tapp-
varm-
vatten
W/m²

Tapp-
varm-
vatten
W/lgh

Högsta
rums-
temp
°C

Lägsta
rums-
temp
°C

Garage 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 10.00

Drifttider
Driftfalls-
benämning

Vecko-
dagar

Dag-
nummer

Tid

Garage MÅND-SÖND 1 - 365 0 - 24

Ventilationsaggregat
Aggregat-
benämning

Tilluft
Fläkttryck
  Pa

Tilluft
Verkn.gr
  %

Frånluft
Fläkttryck
  Pa

Frånluft
Verkn.gr
  %

Verkn.gr
återvinning
  %

Lägsta
tilluftstemp
  °C

Utetemp
Driftp. L
 °C

Flöde
Driftp. L
   %

Utetemp
Driftp. H
 °C

Flöde
Driftp. H
   %

Ventilation 300.00 60.00 200.00 60.00 80.00 8.00 -20.0 80 20.0 80

Ventilationsaggregat - Drifttider och flöden
Aggregat-
benämning

Vecko-
dagar

Tilluft
 [l/s]

Frånluft
 [l/s]

Startdag-Slutdag Starttid-Sluttid

Ventilation      
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Installationssystem

ÖVRIGT
El cirkpump värmesystem 0.00 % av energiförsörjning till rum och luft

Lägsta dimensionerande utetemperatur för uppvärmning -100.0 °C

Högsta dimensionerande utetemperatur för komfortkyla 100.0 °C

Passiv kyla

RESULTAT

Detaljerat Resultat
Aktuellt hus med aktuell drift
Period Avgiven energi kWh     Tillförd energi kWh             
   (23)  (24)  (21)  (28)  (  )  (27)  (20)  (19)  (29)  (18)  (25)  (45)  (33)  (34)

 Trans-
mis-
sion

Luft-
läck-
age

Venti-
lation

Spill-
vatten

Kyla Sol-
energi
fönster

Åter-
vinning
vent.

Åter-
vinning
VP

Åter-
vinning
tappvv.

Sol-
fång-
are

Person-
värme

Process-
energi
till rum

Värme-
försörj-
ning

Elför-
sörj-
ning

Mån 1 15469 2852 20622 7655 0 1272 15894 0 0 0 2226 6686 18613 1863

Mån 2 17013 3384 22392 6914 0 2240 17368 0 0 0 2011 6039 20302 1734

Mån 3 16343 2842 21193 7655 0 6495 16317 0 0 0 2226 6686 14694 1773

Mån 4 13969 2285 18040 7408 0 9543 13105 0 0 0 2155 6471 9135 1625

Mån 5 14227 2153 17858 7655 927 16375 8542 0 0 0 2226 6686 8148 1659

Mån 6 10645 1312 13465 7408 6318 18797 2796 0 0 0 2155 6471 7512 1605

Mån 7 9644 1149 12342 7655 6238 17555 1290 0 0 0 2226 6686 7655 1659

Mån 8 8512 945 10806 7655 3615 12143 951 0 0 0 2226 6686 7655 1659

Mån 9 9073 1195 12048 7408 11 7284 4399 0 0 0 2155 6471 7408 1605

Mån 10 10078 1380 13661 7655 0 4693 8832 0 0 0 2226 6686 8025 1668

Mån 11 12250 2036 16892 7408 0 1602 12902 0 0 0 2155 6471 13601 1728

Mån 12 13833 2445 18698 7655 0 905 14355 0 0 0 2226 6686 16500 1832

Summa 151054 23977 198015 90127 17109 98901 116752 0 0 0 26214 78726 139246 20409

Nyckeltal
 Referenshus

Referensdrift
Aktuellt hus
Referensdrift

Aktuellt hus
Aktuell drift

 

Inre värmekapacitet 25.01 60.25 60.25  [Wh/m²°C]

Yttre värmekapacitet 19.72 19.73 19.73  [Wh/m²°C]

Medeltemperatur 20.00 20.00 18.84  [°C]

Medelvärde ventilation 1216.01 1216.01 1216.01  [l/s]

Processenergi medel 2.98 2.98 2.98  [W/m²]

Personvärme medel 0.70 0.70 0.70  [W/m²]

Omslutningsarea  4544.00 4544.00  [m²]

Luftläckage vid 50 Pa 4317.60 1789.90 1789.90  [l/s]

Invändigt tryck medel -16.1 -8.4 -8.4  [Pa]

Specifik fläkteffekt 0.0 1.8 1.8  [kW/(m³/s)]

Total golvarea 4300.00 4300.00 4300.00  [m²]

Omslutnings-/Golv-area 1.06 1.06 1.06  
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Jämförelse mot krav enligt BBR
    Aktuellt hus

aktuell drift
Tillåtet värde    

Jämförelse mot BBR 16             
U-värde     0.297 0.523 W/m²K

Energianvändning     47 109 kWh/m²

Atemp: 3800.0 m²         

Verksamhetstyp:Ej Bostad / Bostad         

Energibalans
 Referenshus

Referensdrift
kWh

Referenshus
Referensdrift

kWh/m²

Aktuellt hus
Referensdrift

 kWh

Aktuellt hus
Referensdrift

kWh/m²

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²
Avgiven energi       

(23)Transmission 215167 50.04 167447 38.94 151054 35.13

(24)Luftläckage 60281 14.02 24040 5.59 23977 5.58

(21)Ventilation 180880 42.07 198367 46.13 198015 46.05

(28)Spillvatten 123910 28.82 123910 28.82 90127 20.96

(22)Passiv kyla 8969 2.09 17771 4.13 17109 3.98

       

Tillförd energi       

(27)Solenergi genom fönster 98901 23.00 98901 23.00 98901 23.00

(20)Återvinning ventilation 81116 18.86 116752 27.15 116752 27.15

(29)Återvinning till tappvarmvatten 0 0.00 0 0.00 0 0.00

(19)Återvinning värmepump 0 0.00 0 0.00 0 0.00

(18)Solfångare 0 0.00 0 0.00 0 0.00

(45)Processenergi till rum 78726 18.31 78726 18.31 78726 18.31

(25)Personvärme 26214 6.10 26214 6.10 26214 6.10

(34)Elförsörjning 2141 0.50 20383 4.74 20409 4.75

(33)Värmeförsörjning 302097 70.26 190549 44.31 139246 32.38

Specifikation av energiflöden
 Referenshus

Referensdrift
kWh

Referenshus
Referensdrift

kWh/m²

Aktuellt hus
Referensdrift

 kWh

Aktuellt hus
Referensdrift

kWh/m²

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²
(33)VÄRMEFÖRSÖRJNING 302097 70.26 190549 44.31 139246 32.38

(1)Ventilationsaggregat 50094 11.65 4498 1.05 4512 1.05

(2)Värmesystem 128092 29.79 62141 14.45 44607 10.37

(3)Tappvarmvatten 123910 28.82 123910 28.82 90127 20.96

       

(47)BYGGNADENS KYLBEHOV 0 0.00 0 0.00 0 0.00

(48)Kylning i ventilationsaggregat 0 0.00 0 0.00 0 0.00

(49)Kylning i rumsluft 0 0.00 0 0.00 0 0.00

       

(34)ELFÖRSÖRJNING 2141 0.50 20383 4.74 20409 4.75

(35)Värmepump 0 0.00 0 0.00 0 0.00

(14)Tilluftsfläktar 0 0.00 10652 2.48 10652 2.48

(13)Frånluftsfläktar 0 0.00 8877 2.06 8877 2.06

(15)Cirk.pump värme 2141 0.50 854 0.20 880 0.20

(10)Cirk.pump solf. 0 0.00 0 0.00 0 0.00

(12)Cirk.pump kyla 0 0.00 0 0.00 0 0.00

(11)Kylmaskin komfortkyla 0 0.00 0 0.00 0 0.00
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Projekt:
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Kv. Tvättstugan Datum: 2010-11-29 
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Projektfil: E:\Examensarbete\Kv. Tvättstugan, ett
flerbostadshus med massiv trästomme\4.
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Energy\Tvättstugan.VIP

Företag:

Specifikation av energiflöden
 Referenshus

Referensdrift
kWh

Referenshus
Referensdrift

kWh/m²

Aktuellt hus
Referensdrift

 kWh

Aktuellt hus
Referensdrift

kWh/m²

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²
(37)KONDENSORVÄRME 0 0.00 0 0.00 0 0.00

(4)Ventilationsaggregat 0 0.00 0 0.00 0 0.00

(5)Värmesystem 0 0.00 0 0.00 0 0.00

(6)Tappvarmvatten 0 0.00 0 0.00 0 0.00

       

(36)SOLFÅNGARVÄRME 0 0.00 0 0.00 0 0.00

(7)Ventilationsaggregat 0 0.00 0 0.00 0 0.00

(8)Värmesystem 0 0.00 0 0.00 0 0.00

(9)Tappvarmvatten 0 0.00 0 0.00 0 0.00

       

(26)PROCESSENERGI 112430 26.15 112430 26.15 112430 26.15

(40)Verksamhetsenergi rumsluft 66326 15.42 66326 15.42 66326 15.42

(41)Verksamhetsenergi extern 28378 6.60 28378 6.60 28378 6.60

(39)Fastighetsenergi rumsluft 12400 2.88 12400 2.88 12400 2.88

(46)Fastighetsenergi extern 5326 1.24 5326 1.24 5326 1.24

       

(42)VENTILATIONSAGGREGAT 131210 30.51 140779 32.74 140793 32.74

(43)VÄRMESYSTEM 130233 30.29 62995 14.65 45487 10.58

(44)TAPPVARMVATTEN 123910 28.82 123910 28.82 90127 20.96

Projektanpassad rapport
Benämning på sammanställning Referenshus

Referensdrift
kWh

Referenshus
Referensdrift

kWh/m²

Aktuellt hus
Referensdrift

 kWh

Aktuellt hus
Referensdrift

kWh/m²

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²
Fastighetsel 0 0.00 10652 2.48 10652 2.48

Projektanpassad rapport, Specifikation
Fastighetsel=
+1.000 x (10) El cirkpump solfångare
+1.000 x (12) El cirkpump kyla
+1.000 x (14) El till tilluftsfläktar
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Projekt:
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Kv. Tvättstugan Datum: 2010-11-29 

Utfört av: Sign: BE, SS   

Projektfil: E:\Examensarbete\Kv. Tvättstugan, ett
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Energy\Tvättstugan.VIP

Företag:

Energibalans - Diagram

0.0

Avgiven energi per  vecka

Tillförd energi per  vecka

1 13 26 39 52

18371.25

13830.60

Transmission
Luftläckage
Ventilation
Spillvatten
Kyla

Sol genom fönste
Återvinning ventil
Återvinning värm
Återvinning till tap
Återvinning solfån
Processenergi rum
Personvärme
Elförsörjning
Värmeförsörjning
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Projekt:
Beskrivning:

Kv. Tvättstugan Datum: 2010-11-29 

Utfört av: Sign: BE, SS   

Projektfil: E:\Examensarbete\Kv. Tvättstugan, ett
flerbostadshus med massiv trästomme\4.
Jämförelse mellan olika byggmetoder\4.4 VIP
Energy\Tvättstugan_med betong.VIP

Företag:

Indatafil zon
Zon Indatafil zon
Zon 1 E:\Examensarbete\Kv. Tvättstugan, ett flerbostadshus med massiv trästomme\4. Jämförelse mellan olika byggmetoder\4.4 VIP

Energy\Tvättstugan_med betong.VIP

Zon 2 E:\Examensarbete\Kv. Tvättstugan, ett flerbostadshus med massiv trästomme\4. Jämförelse mellan olika byggmetoder\4.4 VIP
Energy\Garage_Tvättstugan.VIP

Zongränser
Zon A Byggdelstyp Area

m²
Zon B  Zon A Byggdelstyp Area

m²
Zon B

Zon 1 Yttervägg, betong 100.0 Zon 2  Zon 1 Bjälklag, betong 120.0 Zon 2

Zon 1

INDATA

Allmänt
Beräkningsdatum 2011-02-04 (10:49:02)

Beräkningsperiod - Dag 1 - 365

Klimatdata STOCKHOLM-2007

Latitud 59.4 grader

Klimatzon BBR12 SÖDER

Solreflektion från mark 0.00 %

Vindhastighet S:100  SV:100  V:50  NV:70  N:70  NO:70  O:50  SO:100 %

Lufttryck 1000 hPa

Horisontvinkel mot markplan S:0  SV:31  V:31  NV:31  N:0  NO:36  O:36  SO:36 °

Formfaktor för vindtryck 0:0.70  45:0.50  90:-0.60  135:-0.50  180:-0.50  TAK:-0.20

Vridning av byggnad 45 °

Verksamhetstyp Bostad

Antal lägenheter 31

Ventilationsvolym 0.0 [m³]

Golvarea 3800.0 [m²]

Markegenskap Värmeledningstal:
Lera, dränerad sand , dränerat grus.

1.4 [W/m*K]

Aktuellt Hus

Byggdelstyper 1-dimensionella - Katalog
Byggdelstyp Material

Från utsida
till insida

Skikt-
tjocklek
m

Värme-
ledningstal
W/m²°C

Densitet
 kg/m³

Värme-
kapacitet
J/kg°C

U-värde
W/m²°C

Delta-
U-värde
W/m²°C

Luftläck.
q50

l/s,m²
TAKTYP 1 TRÄ-14 0.020 0.140 500 2300 0.087 0.010  0.80

 MINERALULL36 0.400 0.036 50 840    

 BETONG1.7 0.200 1.700 2300 800    

KÄLLARGOLV BETONG1.7 0.200 1.700 2300 800 3.476 0.010  0.80

Yttervägg, betong BETONG 0.070 1.700 2300 800 0.171 0.000  0.80

 CELLPLAST36 0.200 0.036 25 1400    

 BETONG 0.120 1.700 2300 800    

Bjälklag, betong BETONG 0.250 1.700 2300 800 0.537 0.000  0.80

*VÄRMESKIKT*        

1 ( 7 )
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Projekt:
Beskrivning:

Kv. Tvättstugan Datum: 2010-11-29 

Utfört av: Sign: BE, SS   

Projektfil: E:\Examensarbete\Kv. Tvättstugan, ett
flerbostadshus med massiv trästomme\4.
Jämförelse mellan olika byggmetoder\4.4 VIP
Energy\Tvättstugan_med betong.VIP

Företag:

Byggdelstyper 1-dimensionella - Katalog
Byggdelstyp Material

Från utsida
till insida

Skikt-
tjocklek
m

Värme-
ledningstal
W/m²°C

Densitet
 kg/m³

Värme-
kapacitet
J/kg°C

U-värde
W/m²°C

Delta-
U-värde
W/m²°C

Luftläck.
q50

l/s,m²
 CELLPLAST36 0.050 0.036 25 1400    

 TRÄ-14 0.022 0.140 500 2300    

INSIDE_Yttervägg, betong BORDER_BETONG 0.070 1.700 2300 800 0.171 0.000  0.80

 BORDER_CELLPLAST36 0.200 0.036 25 1400    

 BORDER_BETONG 0.120 1.700 2300 800    

INSIDE_Bjälklag, betong BORDER_BETONG 0.250 1.700 2300 800 0.537 0.000  0.80

*VÄRMESKIKT*        

 BORDER_CELLPLAST36 0.050 0.036 25 1400    

 BORDER_TRÄ-14 0.022 0.140 500 2300    

Byggnadsdelar - Väggar, bjälklag
Benämning Byggdelstyp Orien-

tering
Mängd
Area m²
Längd m
Antal  st

Sol-
absorb-
tion
%

Lägsta
nivå
m

Högsta
nivå
m

Angräns-
ande
temp
°C

Andel av
effekt-
behov
%

U-värde
med mark
och D-U
W/m²°C

Psi-värde
W/m°C

Yttervägg Yttervägg, betong SÖDER 220.0m² 70.0   0.0  29.5      0 0.171  

Yttervägg Yttervägg, betong NORR 260.0m² 70.0   0.0  29.5      0 0.171  

Yttervägg Yttervägg, betong VÄSTER 610.0m² 70.0   0.0  29.5      0 0.171  

Yttervägg Yttervägg, betong ÖSTER 640.0m² 70.0   0.0  29.5      0 0.171  

Tak TAKTYP 1 TAK 680.0m² 90.0  27.0  32.0      0 0.097  

Källargolv KÄLLARGOLV KG 0-6 m 420.0m² 0.0   0.0   0.0      0 0.268  

Bjälklag Bjälklag, betong INNER 3800.0m²         0   

INSIDE_Yttervägg, betong Zon 2 100.0m² 70.0   0.0   0.0      0 0.171  

INSIDE_Bjälklag, betong Zon 2 120.0m² 70.0   0.0   0.0      0 0.537  

Byggnadsdelar - Fönster, dörrar, ventiler
Benämning Byggdelstyp Orien-

tering
Area
m²

Glas-
andel
 %

Sol-
transm.
Total
  %

Sol
transm.
Direkt
  %

U-värde
W/m²°C

Lägsta
nivå
m

Högsta
nivå
m

Luftläck.
q50
l/s,m²

Sol-
skydd

Fönster 3 GLAS ENERGI SÖDER 115.0 80 53 43 0.80 0.0 29.5 0.80

Fönster 3 GLAS ENERGI NORR 14.0 80 53 43 0.80 0.0 29.5 0.80

Fönster 3 GLAS ENERGI ÖSTER 320.0 80 53 43 0.80 0.0 29.5 0.80

Fönster 3 GLAS ENERGI VÄSTER 410.0 80 53 43 0.80 0.0 29.5 0.80

Köldbrygga Köldbrygga NORR 1.0 0 0 0 232.00 0.0 0.0 0.80

Driftdata
Driftfalls-
benämning

Verksam-
hets-
energi
rumsluft
W/m²

Verksam-
hets-
energi
rumsluft
W/lgh

Verksam-
hets-
energi
extern
W/m²

Fastig-
hets-
energi
rumsluft
W/m²

Fastig-
hets-
energi
extern
W/m²

Person-
värme
W/m²

Tapp-
varm-
vatten
W/m²

Tapp-
varm-
vatten
W/lgh

Högsta
rums-
temp
°C

Lägsta
rums-
temp
°C

100%+Personvärme 3.41 0.00 1.46 0.64 0.27 1.35 4.64 0.00 27.00 20.00

50% 1.71 0.00 0.73 0.32 0.14 0.00 2.32 0.00 27.00 20.00

50%+Personvärme 1.71 0.00 0.73 0.32 0.14 1.35 2.32 0.00 27.00 20.00

33%+Personvärme 1.14 0.00 0.49 0.21 0.09 1.35 1.55 0.00 27.00 20.00
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Projekt:
Beskrivning:
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Företag:

Drifttider
Driftfalls-
benämning

Vecko-
dagar

Dag-
nummer

Tid  Driftfalls-
benämning

Vecko-
dagar

Dag-
nummer

Tid

33%+Personvärme MÅND-SÖND 1 - 365 0 - 6  50%+Personvärme MÅND-SÖND 1 - 365 17 - 18

50%+Personvärme MÅND-SÖND 1 - 365 6 - 7  100%+Personvärme MÅND-SÖND 1 - 365 18 - 24

50% MÅND-SÖND 1 - 365 7 - 17  

Ventilationsaggregat
Aggregat-
benämning

Tilluft
Fläkttryck
  Pa

Tilluft
Verkn.gr
  %

Frånluft
Fläkttryck
  Pa

Frånluft
Verkn.gr
  %

Verkn.gr
återvinning
  %

Lägsta
tilluftstemp
  °C

Utetemp
Driftp. L
 °C

Flöde
Driftp. L
   %

Utetemp
Driftp. H
 °C

Flöde
Driftp. H
   %

Ventilation 600.00 60.00 500.00 60.00 80.00 18.00 -20.0 80 20.0 80

Ventilationsaggregat - Drifttider och flöden
Aggregat-
benämning

Vecko-
dagar

Tilluft
 [l/s]

Frånluft
 [l/s]

Startdag-Slutdag Starttid-Sluttid

Ventilation      

 MÅND-SÖND 1520.00 1520.00 1 - 365 0 - 24

Installationssystem

ÖVRIGT
El cirkpump värmesystem 2.00 % av energiförsörjning till rum och luft

Lägsta dimensionerande utetemperatur för uppvärmning -20.0 °C

Högsta dimensionerande utetemperatur för komfortkyla 100.0 °C

Passiv kyla

Zon 2

INDATA

Allmänt
Beräkningsdatum 2011-02-04 (10:49:03)

Beräkningsperiod - Dag 1 - 365

Klimatdata STOCKHOLM-2007

Latitud 59.4 grader

Klimatzon BBR12 SÖDER

Solreflektion från mark 0.00 %

Vindhastighet S:0  SV:0  V:0  NV:0  N:0  NO:0  O:0  SO:0 %

Lufttryck 1000 hPa

Horisontvinkel mot markplan S:0  SV:0  V:0  NV:0  N:0  NO:0  O:0  SO:0 °

Formfaktor för vindtryck 0:0.70  45:0.50  90:-0.60  135:-0.50  180:-0.50  TAK:-0.20

Vridning av byggnad 45 °

Verksamhetstyp Ej Bostad

Ventilationsvolym 0.0 [m³]

Golvarea 500.0 [m²]

Markegenskap Värmeledningstal:
Lera, dränerad sand , dränerat grus.

1.4 [W/m*K]
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Företag:

Aktuellt Hus

Byggdelstyper 1-dimensionella - Katalog
Byggdelstyp Material

Från utsida
till insida

Skikt-
tjocklek
m

Värme-
ledningstal
W/m²°C

Densitet
 kg/m³

Värme-
kapacitet
J/kg°C

U-värde
W/m²°C

Delta-
U-värde
W/m²°C

Luftläck.
q50

l/s,m²
KÄLLARVÄGG ög ISODRÄN39 0.100 0.039 35 1400 0.351 0.010  0.80

 BETONG1.7 0.200 1.700 2300 800    

KÄLLARGOLV BETONG1.7 0.200 1.700 2300 800 3.476 0.010  0.80

OUTSIDE_Yttervägg, betong BORDER_BETONG 0.120 1.700 2300 800 0.171 0.000  0.80

 BORDER_CELLPLAST36 0.200 0.036 25 1400    

 BORDER_BETONG 0.070 1.700 2300 800    

OUTSIDE_Bjälklag, betong BORDER_TRÄ-14 0.022 0.140 500 2300 0.537 0.000  0.80

 BORDER_CELLPLAST36 0.050 0.036 25 1400    

*VÄRMESKIKT*        

 BORDER_BETONG 0.250 1.700 2300 800    

Byggnadsdelar - Väggar, bjälklag
Benämnin
g

Byggdelst
yp

Orien-
tering

Mängd
Area m²
Längd m
Antal  st

Sol-
absorb-
tion
%

Lägsta
nivå
m

Högsta
nivå
m

Angräns-
ande
temp
°C

Andel av
effekt-
behov
%

U-värde
med mark
och D-U
W/m²°C

Psi-värde
W/m°C

Källargolv KÄLLARG
OLV

KG 0-6 m 500.0m² 0.0   0.0   0.0      0 0.268  

Källarvägg
0-1m

KÄLLARV
ÄGG ög

KV 0-1 m 118.0m² 0.0   0.0   0.0      0 0.301  

Källarvägg
0-1m

KÄLLARV
ÄGG ög

KV 1-2 m 118.0m² 0.0   0.0   0.0      0 0.225  

Källarvägg
0-1m

KÄLLARV
ÄGG ög

KV >2 m 118.0m² 0.0   0.0   0.0      0 0.165  

OUTSIDE_
Yttervägg,
betong

Zon 1 100.0m² 70.0   0.0   0.0      0 0.171  

OUTSIDE_
Bjälklag,
betong

Zon 1 120.0m² 70.0   0.0   0.0      0 0.537  

Byggnadsdelar - Fönster, dörrar, ventiler
Benämning Byggdelstyp Orien-

tering
Area
m²

Glas-
andel
 %

Sol-
transm.
Total
  %

Sol
transm.
Direkt
  %

U-värde
W/m²°C

Lägsta
nivå
m

Högsta
nivå
m

Luftläck.
q50
l/s,m²

Sol-
skydd

Driftdata
Driftfalls-
benämning

Verksam-
hets-
energi
rumsluft
W/m²

Verksam-
hets-
energi
rumsluft
W/lgh

Verksam-
hets-
energi
extern
W/m²

Fastig-
hets-
energi
rumsluft
W/m²

Fastig-
hets-
energi
extern
W/m²

Person-
värme
W/m²

Tapp-
varm-
vatten
W/m²

Tapp-
varm-
vatten
W/lgh

Högsta
rums-
temp
°C

Lägsta
rums-
temp
°C

Garage 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 10.00

Drifttider
Driftfalls-
benämning

Vecko-
dagar

Dag-
nummer

Tid

Garage MÅND-SÖND 1 - 365 0 - 24
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Projektfil: E:\Examensarbete\Kv. Tvättstugan, ett
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Företag:

Ventilationsaggregat
Aggregat-
benämning

Tilluft
Fläkttryck
  Pa

Tilluft
Verkn.gr
  %

Frånluft
Fläkttryck
  Pa

Frånluft
Verkn.gr
  %

Verkn.gr
återvinning
  %

Lägsta
tilluftstemp
  °C

Utetemp
Driftp. L
 °C

Flöde
Driftp. L
   %

Utetemp
Driftp. H
 °C

Flöde
Driftp. H
   %

Ventilation 300.00 60.00 200.00 60.00 80.00 8.00 -20.0 80 20.0 80

Ventilationsaggregat - Drifttider och flöden
Aggregat-
benämning

Vecko-
dagar

Tilluft
 [l/s]

Frånluft
 [l/s]

Startdag-Slutdag Starttid-Sluttid

Ventilation      

Installationssystem

ÖVRIGT
El cirkpump värmesystem 0.00 % av energiförsörjning till rum och luft

Lägsta dimensionerande utetemperatur för uppvärmning -100.0 °C

Högsta dimensionerande utetemperatur för komfortkyla 100.0 °C

Passiv kyla

RESULTAT

Nyckeltal
 Referenshus

Referensdrift
Aktuellt hus
Referensdrift

Aktuellt hus
Aktuell drift

 

Inre värmekapacitet 25.01 61.69 61.69  [Wh/m²°C]

Yttre värmekapacitet 23.89 26.71 26.71  [Wh/m²°C]

Medeltemperatur 20.00 20.00 18.84  [°C]

Medelvärde ventilation 1216.01 1216.01 1216.01  [l/s]

Processenergi medel 2.98 2.98 2.98  [W/m²]

Personvärme medel 0.70 0.70 0.70  [W/m²]

Omslutningsarea  4544.00 4544.00  [m²]

Luftläckage vid 50 Pa 4318.40 3635.20 3635.20  [l/s]

Invändigt tryck medel -15.7 -7.9 -7.8  [Pa]

Specifik fläkteffekt 0.0 1.8 1.8  [kW/(m³/s)]

Total golvarea 4300.00 4300.00 4300.00  [m²]

Omslutnings-/Golv-area 1.06 1.06 1.06  

Jämförelse mot krav enligt BBR
    Aktuellt hus

aktuell drift
Tillåtet värde    

Jämförelse mot BBR 16             
U-värde     0.354 0.523 W/m²K

Energianvändning     60 109 kWh/m²

Atemp: 3800.0 m²         

Verksamhetstyp:Ej Bostad / Bostad         
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Projekt:
Beskrivning:
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Företag:

Energibalans
 Referenshus

Referensdrift
kWh

Referenshus
Referensdrift

kWh/m²

Aktuellt hus
Referensdrift

 kWh

Aktuellt hus
Referensdrift

kWh/m²

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²
Avgiven energi       

(23)Transmission 210590 48.97 188089 43.74 172892 40.21

(24)Luftläckage 58169 13.53 58482 13.60 58170 13.53

(21)Ventilation 175783 40.88 185594 43.16 184788 42.97

(28)Spillvatten 123910 28.82 123910 28.82 90127 20.96

(22)Passiv kyla 502 0.12 136 0.03 60 0.01

       

Tillförd energi       

(27)Solenergi genom fönster 72445 16.85 72445 16.85 72445 16.85

(20)Återvinning ventilation 79990 18.60 116810 27.17 116851 27.17

(29)Återvinning till tappvarmvatten 0 0.00 0 0.00 0 0.00

(19)Återvinning värmepump 0 0.00 0 0.00 0 0.00

(18)Solfångare 0 0.00 0 0.00 0 0.00

(45)Processenergi till rum 78726 18.31 78726 18.31 78726 18.31

(25)Personvärme 26214 6.10 26214 6.10 26214 6.10

(34)Elförsörjning 2268 0.53 21437 4.99 21506 5.00

(33)Värmeförsörjning 309302 71.93 240567 55.95 190258 44.25

Specifikation av energiflöden
 Referenshus

Referensdrift
kWh

Referenshus
Referensdrift

kWh/m²

Aktuellt hus
Referensdrift

 kWh

Aktuellt hus
Referensdrift

kWh/m²

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²
(33)VÄRMEFÖRSÖRJNING 309302 71.93 240567 55.95 190258 44.25

(1)Ventilationsaggregat 51220 11.91 4751 1.10 4754 1.11

(2)Värmesystem 134172 31.20 111905 26.02 95377 22.18

(3)Tappvarmvatten 123910 28.82 123910 28.82 90127 20.96

       

(47)BYGGNADENS KYLBEHOV 0 0.00 0 0.00 0 0.00

(48)Kylning i ventilationsaggregat 0 0.00 0 0.00 0 0.00

(49)Kylning i rumsluft 0 0.00 0 0.00 0 0.00

       

(34)ELFÖRSÖRJNING 2268 0.53 21437 4.99 21506 5.00

(35)Värmepump 0 0.00 0 0.00 0 0.00

(14)Tilluftsfläktar 0 0.00 10652 2.48 10652 2.48

(13)Frånluftsfläktar 0 0.00 8877 2.06 8877 2.06

(15)Cirk.pump värme 2268 0.53 1908 0.44 1977 0.46

(10)Cirk.pump solf. 0 0.00 0 0.00 0 0.00

(12)Cirk.pump kyla 0 0.00 0 0.00 0 0.00

(11)Kylmaskin komfortkyla 0 0.00 0 0.00 0 0.00

       

(37)KONDENSORVÄRME 0 0.00 0 0.00 0 0.00

(4)Ventilationsaggregat 0 0.00 0 0.00 0 0.00

(5)Värmesystem 0 0.00 0 0.00 0 0.00

(6)Tappvarmvatten 0 0.00 0 0.00 0 0.00

       

(36)SOLFÅNGARVÄRME 0 0.00 0 0.00 0 0.00

(7)Ventilationsaggregat 0 0.00 0 0.00 0 0.00

(8)Värmesystem 0 0.00 0 0.00 0 0.00

(9)Tappvarmvatten 0 0.00 0 0.00 0 0.00
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Projekt:
Beskrivning:

Kv. Tvättstugan Datum: 2010-11-29 

Utfört av: Sign: BE, SS   
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Företag:

Specifikation av energiflöden
 Referenshus

Referensdrift
kWh

Referenshus
Referensdrift

kWh/m²

Aktuellt hus
Referensdrift

 kWh

Aktuellt hus
Referensdrift

kWh/m²

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²
       

(26)PROCESSENERGI 112430 26.15 112430 26.15 112430 26.15

(40)Verksamhetsenergi rumsluft 66326 15.42 66326 15.42 66326 15.42

(41)Verksamhetsenergi extern 28378 6.60 28378 6.60 28378 6.60

(39)Fastighetsenergi rumsluft 12400 2.88 12400 2.88 12400 2.88

(46)Fastighetsenergi extern 5326 1.24 5326 1.24 5326 1.24

       

(42)VENTILATIONSAGGREGAT 131210 30.51 141090 32.81 141135 32.82

(43)VÄRMESYSTEM 136440 31.73 113814 26.47 97353 22.64

(44)TAPPVARMVATTEN 123910 28.82 123910 28.82 90127 20.96

Projektanpassad rapport
Benämning på sammanställning Referenshus

Referensdrift
kWh

Referenshus
Referensdrift

kWh/m²

Aktuellt hus
Referensdrift

 kWh

Aktuellt hus
Referensdrift

kWh/m²

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²
Fastighetsel 0 0.00 10652 2.48 10652 2.48

Projektanpassad rapport, Specifikation
Fastighetsel=
+1.000 x (10) El cirkpump solfångare
+1.000 x (12) El cirkpump kyla
+1.000 x (14) El till tilluftsfläktar

Energibalans - Diagram

0.0

Avgiven energi per  vecka

Tillförd energi per  vecka

1 13 26 39 52

18423.15

16670.65

Transmission
Luftläckage
Ventilation
Spillvatten
Kyla

Sol genom fönste
Återvinning ventil
Återvinning värm
Återvinning till tap
Återvinning solfån
Processenergi rum
Personvärme
Elförsörjning
Värmeförsörjning
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