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Sammanfattning 
 

Detta examensarbete har utförts vid högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och design vid 

Kungliga Tekniska högskolan och i samarbete med Ramböll Sverige. Syftet med denna rapport är att 

undersöka och analysera dagens ytterväggskonstruktioner för framtidens energieffektiva 

flerbostadshus. 

 

Ytterväggskonstruktionen som är en del i byggnadens klimatskal, har en viktig och betydelsefull 

funktion för att kunna klara av framtida byggnaders energikrav. För att en väggkonstruktion ska 

fungera finns det en rad andra påverkande faktorer som måste tas hänsyn till. Därför kommer 

examensarbetet att fokusera på ytterväggskonstruktioners byggfysikaliska egenskaper såsom 

lufttäthet, fukt, uppbyggnad och beständighet. 

För att kunna lösa uppgiften har vi varit i kontakt med åtta olika byggnadsentreprenörer i 

Stockholmsområdet och utfört studiebesök ute i produktionen. Det finns flera faktorer som styr valet 

av ytterväggskonstruktion för projektet och på grund av detta finns det en rad olika typer av 

ytterväggskonstruktioner som används i dagens byggande av flerbostadshus. 

I vår jämförelse mellan sex olika ytterväggskonstruktioner har vi analyserat byggfysikaliska 

egenskaper och produktionsmetoder utifrån samma grundparametrar. Eftersom ytterväggarna skiljer 

sig mellan lätt respektive tung stomme har vi valt att presentera en från varje kategori. Enligt vår 

bedömning i vår analys har vi kommit fram till att en lätt utfackningsvägg med stålregelstomme och 

en tung väggkonstruktion med platsgjuten skalväggsstomme har de bästa förutsättningarna för att i 

framtiden utgöra de främsta alternativen inom ytterväggskonstruktioner för flerbostadshus 

Rapporten är skriven för läsare som antas ha viss kunskap inom området byggteknik, dvs. den riktar 

sig främst till intressenter till byggbranschen och studenter inom området.  

 

 

Nyckelord:  Ytterväggskonstruktioner 

 Byggfysikaliska parametrar 

Ytterväggens funktioner 

 Utfackningselement 

 Lätta konstruktioner 

 Tunga konstruktioner 
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Abstract 

 
This thesis has been carried out at the Bachelor's program of construction engineering and design at 

the Royal Institute of Technology and in collaboration with Ramböll Sweden. The purpose of this 

report is to examine and analyze today's outer wall structures for the future of energy efficient 

buildings. 

The outer wall construction that is part of the building envelope has an important and significant flaw 

to meet future energy requirements of buildings. For a long time different wall construction projects 

have been designed to create wall panels with low U-values. For a wall structure to function, there 

are a number of confounding factors to be taken into account. Therefore, the thesis will focus on 

outer wall structure building physical properties such as air density, moisture, structure and stability. 

 

In order to solve the task we have been in contact with eight different contractors in the Stockholm 

area and conducted field trips out in production. There are several factors that determine the choice 

of exterior wall construction for the project and because of this there are a number of different types 

of exterior wall structures used in today's construction of apartment buildings. 

In our comparison of six different wall constructions, we have analyzed the construction of physical 

characteristics and production methods on the same basic parameters. Since the outer walls differ 

between light and heavy body, we have chosen to present one from each class. Our conclusion is 

that a light stud walls with steel stud frame and a heavy wall construction with in-situ shell wall 

structure is best equipped to continue being the main option in exterior wall construction for 

apartment buildings. 

The report is written for readers who knowledgeable in the field of building technology, i.e. it is 

mainly addressed to interested parties in the construction industry and students in the field. 

 

 

Keywords: Exterior Wall Constructions 

Building Physical Parameters  
The outer wall functions  

Stud Wall 

Light Structures 

Heavy Constructions 
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Förord 
 

Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng och är den sista och avslutande delen för 

högskoleingenjörsutbildningen i Byggteknik och design vid institutionen Byggvetenskap på Kungliga 

Tekniska Högskolan, Campus Haninge. Examensarbetet utförs i samarbete med konsultföretaget 

Ramböll, Division Mitt, avdelning Hus. Vi har fått stor hjälp av vår handledare Carl Åkerhielm på 

Ramböll och Jenny Andersson vår handledare vid Kungliga Tekniska högskolan samt vår examinator, 

Per Roald, som är programansvarig för högskoleprogrammet Byggteknik och Design. 

Inspirationen till vårt examensarbete har vuxit fram under vår tid på utbildningen Byggteknik och 

design på KTH. I samband med vår ursprungliga idé om energieffektiva byggnader, som vi 

presenterade för Carl Åkerhielm, fick vi rådet att avgränsa oss till ett visst område. Det resulterade i 

att vi valde att se över dagens ytterväggskonstruktioner och jämföra olika väggtypers byggtekniska 

funktioner 

Vi vill tacka Carl Åkerhielm på Ramböll, Stockholm för hans stöd och handledning under hela 

examensarbetet.  Vi vill även rikta ett stort tack till alla på Ramböll som har gett oss goda 

förutsättningar och bidragit med intressanta diskussioner. 

Vi vill också tacka vår handledare Jenny Andersson och vår examinator Per Roald för deras intresse 

och engagemang. 

Slutligen vill vi tacka de platschefer och arbetsledare som vi träffat som delgivit oss ritningar och 

information om ytterväggskonstruktioner. Utan deras samarbete hade vi inte kunnat göra vår 

sammanställning på dagens ytterväggskonstruktioner som har legat till grund för att vi ska kunna 

rekommendera en framtida väggkonstruktion. 

Stockholm Maj 2012 

 

---------------------   --------------------  

Ander Gredin    Martin Freiling 
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1 Inledning 

I dag står byggnader för cirka 40 procent av den sammanlagda energianvändningen i Europa.[1] Detta 

har föranlett att Europaparlamentet och Europeiska Unionens råd har antagit nya direktiv om 

byggnaders energiprestanda. Målet är att åstadkomma en 20 procentig energieffektivisering fram till 

år 2020. [1] 

Medlemsländerna i EU har fått i uppgift att ställa egna delmål på minimikravet på en byggnads 

energiprestanda som ska ske senast år 2015.[1] Kraven ska vara ställda så att de hela tiden förbättras 

ur både ekonomiska och tekniska aspekter men också utan att inkräkta på utvecklingen mot 

förbättrad energieffektivisering. Om åtta år kommer det finnas nya direktiv och krav från EU på att 

alla nya byggnader som uppförs ska vara nära nollenergibyggnader.[1] Det betyder att alla nya 

byggnader ska ha hög energiprestanda och ha en låg, eller ingen alls, tillförd extern energi. Många av 

Sveriges marknadsledande byggföretag marknadsför sina flerbostadshus som ledande inom både 

miljö och energieffektivitet.  

Det finns flera huvudsakliga parametrar för byggnaden som måste fungera för att byggnaden ska 

uppnå framtidens energikrav. En av de grundläggande parametrarna är just byggnadens klimatskal 

och ytterväggskonstruktionen. De olika ytterväggskonstruktioner som används i produktionen idag 

varierar stort och alla väggtyper har olika för och nackdelar. 

Vad krävs det då av en framtida yttervägg och vilka faktorer inom byggfysiken måste tas hänsyn till 

vid projektering av ytterväggskonstruktioner, för att skapa en hållbar utveckling för framtidens 

energieffektiva flerbostadshus? 

Då tiden fram till de nya direktiven är begränsad kommer det ske en intressant utveckling inom 

området och i och med detta examensarbete vi vill vara med och bidra till en öppen diskussion om 

dagens energieffektiva ytterväggskonstruktioner. 
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1.1 Bakgrund 

 

För att erhålla ett behagligt inomhusklimat i en byggnad krävs stora mängder energi för både värme 

och kylanläggning. Med ökande energikostnader för byggnader inser allt fler vikten av att nya 

bostäder måste vara mer energieffektiva och om några år skärps också kraven på bostäders 

energianvändning. Redan år 2020 ska byggnaders energianvändning minska med 20 procent.[2] För 

att idag kunna uppnå framtidens nya energikrav har utvecklingen gått mot en riskabel projektering av 

nyare energieffektiva ytterväggskonstruktioner på marknaden. Vår bedömning är att många nyare 

ytterväggskonstruktioner fungerar mycket bra i teorin medan de uppvisar svagheter i praktiken.    

 

Funktionen för en ytterväggskonstruktion ska fortfarande vara att skydda byggnaden från yttre 

påverkan, fungera isolerande och vara lufttät. Nu på senare tid ska även konstruktionen vara mer 

estetisk tilltalande vilket kan vara avgörande för vilken typ av konstruktion som kan användas. För att 

väggkonstruktion ska fungera finns det en rad parametrar och faktorer som påverkar 

förutsättningarna för konstruktionen. En i dagsläget vanligt förekommande åtgärd, för att 

energieffektivisera en byggnads ytterväggskonstruktions, är att öka tjockleken på värmeisoleringen i 

ytterväggen. Så enkelt är det dock inte i verkligheten, utan det finns en hel del byggfysikaliska 

parametrar att ta hänsyn till, exempelvis lufttäthet och uppkomsten av fuktproblem. 

Examensarbetet innehåller en marknadsanalys av ytterväggskonstruktioner som olika byggföretag i 

branschen använder sig av och bygger med idag. För att i framtiden kunna möta och klara av 

kommande krav och direktiv från Boverket (BBR), avseende energisnåla och energieffektiva 

flerbostadshus, är det viktigt att förstå och redogöra för vilka byggfysikaliska egenskaper som 

inverkar på ytterväggkonstruktioner och vilka påfrestningar den utsätts för. 
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1.1.2 BBR19 
 

Den nya upplagan har tagits fram genom samarbeten mellan olika myndigheter och 

branschorganisationer. De nya sakfrågor som berörs i nya BBR19 avser avsnitten energihushållning 

och brandskydd. Den stora ändringen i den nya reviderade versionen är att Boverkets Byggregler 

skärper kraven för byggnadens energianvändning och inför nya regler kring ändringar av befintliga 

byggnader. 

Energianvändningen för en byggnad varierar beroende på var i landet byggnaden är belägen, det har 

lett till att man i BBR delat in Sverige i tre klimatzoner. Tabellen i figur 1.1 visar byggnadens specifika 

energianvändning i Stockholmsområdet, som tillhör klimatzon 3, skärps till 90 kWh/m2,år jämfört 

med tidigare då kraven var 110 kWh/m2, år. Även den genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficienten (Um) sänks med 20 procent från dagens 0,5 till 0,4 W/m2K. För övriga 

zonerna 1 och 2 skärps kraven i samma storleksordning.[2] 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Med den nya versionen av BBR19 kommer det också att finns möjlighet att klassificera en byggnad 

efter en enhetlig klassning gällande byggnadens energianvändning. I BBR19 ska det finnas enkla 

riktlinjer och allmänna råd till byggherren/beställaren som då på ett enkelt sätt kan ställa högre krav 

på byggnadens prestanda. Låg energianvändning för byggnadens specifika användning är 75 procent 

av värdet ovan från figur 1.1. Mycket låg energianvändning uppgår till 50 procent.[2] 

 

Figur 1.1 visar Sveriges 3 klimatzoner och nya kraven i BBR 19 
Boverket 2012 
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1.2 Målformulering 
 

Målet med detta examensarbete är att undersöka och utvärdera vilka ytterväggskonstruktioner som 

används idag vid nybyggnation av energieffektiva flerbostadshus. För att därefter studera och 

jämföra de olika ytterväggskonstruktionslösningarna, genom att värdera byggfysikaliska egenskaper 

och risker för olika material och byggnadstekniker. 

Huvudmålet är att presentera ytterväggskonstruktioner som skapar ett hållbart byggande och ett 

sunt inomhusklimat för framtida projekteringar för lämpliga energieffektiva flerbostadshus.  
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1.3 Avgränsningar 
 

Detta examensarbete har avgränsats till att undersöka åtta olika ytterväggskonstruktioner som 

används i dagens nybyggnation av flerbostadshus. De ytterväggskonstruktioner som vi valt att 

analysera finns alla i Stockholms närområde. Alla projekt, som vi utfört studiebesök på, har av 

byggentreprenören marknadsförts som låg eller energieffektiva flerbostadshus, vilket innebär högre 

ställda krav än vad boverkets byggregler kräver för nybyggnad av bostäder. 

Ytterväggskonstruktionen, som är en del i byggnadens klimatskal, har därför en viktig inverkan på hur 

energieffektiv en byggnad blir. Utvecklingen inom lågenergieffektiva flerbostadshus är stort, därför 

kommer examensarbetet i huvudsak fokusera på att utvärdera dagens ytterväggskonstruktioners 

byggfysikaliska egenskaper. 

De parametrar och funktioner vi kommer att undersöka är följande: 

 Väggtjocklek  Regnskydd  Ångtäthet 

 U-värden  Vindskydd  Värmeisolering 

 

Då tiden är begränsad för examensarbetet till tio veckor kommer arbetet inte att ta upp olika 

miljöaspekter för byggnadsmaterialen som användes i konstruktionerna och inte heller nyare 

materials beständigheter och dess påverkan. Byggandens installationstekniska system avseende 

ventilation och värme kommer inte heller att undersökas djupare. 
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1.4 Lösningsmetoder 

1.4.1 Vår förståelse 

Vår kunskap inom området grundar sig i första hand på vår utbildning Byggteknik och design vid KTH. 

Framförallt från kursen ”Byggteknik 2, byggfysik och materiallära” där vi bland annat studerat de 

fysikaliska grunderna för värmetransport och hur materials byggfysikaliska egenskaper påverkas av 

yttre påverkan. Från kurserna ”Projekt hus och installationer” och ”Installationsteknik och energi” 

har vi fått god insikt i energi- miljö- och klimataspekter, utökade kunskaper om värmeöverföring, hur 

man skapar ett gott inomhusklimat, termisk komfort och energieffektivitet i byggnader. Detta har 

varit mycket nyttiga kunskaper för att kunna utföra detta examensarbete. 

1.4.2 Val av metod 

Vår första del i examensarbetet är att undersöka vilka ytterväggskonstruktioner som används i 

dagsläget i energieffektiva bostäder. Vi har valt att göra åtta intervjuer och studiebesök på utvalda 

referensobjekt i Stockholmsområdet. Anledningen till vår valda metod är att vi vill komma ut och se i 

produktionen hur utförandet sker och därefter göra en bedömning av vilka svårigheter som kan 

uppstå i byggprocessen. Då utvecklingen inom området sker kontinuerligt har det varit mycket viktigt 

för oss att göra studiebesök och intervjuer på byggarbetsplatser. Vår andra del i examensarbetet 

utgår från våra studiebesök och i samråd med sakkunniga personer inom området byggfysik, 

analysera och diskutera vilka konstruktioner som har lämpliga byggfysikaliska egenskaper och goda 

förutsättningar att kunna utgöra framtidens ytterväggskonstruktion. Det har varit mycket 

tidskrävande att få kontakt med byggentreprenörer och att kontaktpersonerna själva, har haft 

begränsat med tid för att ta emot besök.  

1.4.3 Litteraturstudier 

Arbetet påbörjades med inläsning på området och genomgång av vilka myndighetskrav som styr.  

Rapportens teoretiska referensram består av teori från läroböcker, publikationer, tidigare 

examensarbeten samt litteratur från branschorganisationer. Det finns en hel del rapporter kring 

energieffektivisering av byggnader och information om ytterväggskonstruktioner på internet. Då 

energikraven ständigt skärps och utveckling inom området sker snabbt, gjorde vi därför 

bedömningen att studiebesök och intervjuer var av stor vikt för vår rapport. 

1.4.4 Intervjuer 

Intervjuer har genomförts i samband med våra studiebesök. Vi har använt oss av samma 

frågeformulär till samtliga intervjuer och alla intervjuer dokumenterades skriftligt. I flera av fallen 

utfördes intervjuer i samband med rundvandring på projektet, vilket påverkade till olika resultat på 

våra frågor och i vissa fall även bristfälliga svar. Då våra besök ledde till varierade resultat avseende 

tillgängliga ritningar och annan information om projektet uppstod vissa svårigheter för oss att 

identifiera alla ingående material som finns med i ytterväggskonstruktionens uppbyggnad. För att 

reducera denna brist, gjordes uppföljning med kortare telefonintervjuer med personerna.  
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2 Nulägesbeskrivning 

2.1 Företaget 
Ramböll är det största teknikkonsultföretaget i Norden och man har närmare 10 000 anställda på 200 

kontor i 21 länder över hela världen. I Sverige arbetar cirka 1500 medarbetare som är utplacerade på 

ett 30-tal kontor runt om i landet.  Huvudkontoret är beläget på Södermalm i Stockholm. Ramböll 

erbjuder sina kunder helhetslösningar inom marknadsområden bygg och design, infrastruktur, 

transport, miljö och natur, energi och klimat. År 2003 köpte Ramböll Scandiaconsult AB och genom 

detta bildade man då nordens ledande tekniska konsultbolag. Företaget har fortfarande 

Scandiaconsults ideologi om att vara experter inom sina områden och finnas där kunderna finns. 

Därför har Ramböll valt att dela in sin verksamhet i Sverige i tre divisioner, Nord, Mitt och Syd.[3] 

Från Rambölls sida är man intresserad av att inför framtiden skapa ett färdigt koncept för 

projekteringen av flerbostadshus. Vår rapport är en början på den satsningen, genom att vi utfört en 

marknadsanalys över vilka byggtekniker som används för ytterväggar ute i produktionen och gjort 

undersökningar över vilka lösningar som kan tänkas vara lönsamma att satsa på. 

2.2 Arbetsförutsättningar 
Våra arbetsförutsättningar under examensarbetstiden har varit mycket goda då vi tillbringat större 

delen av vår tid på Rambölls kontor på Södermalm i Stockholm. Vi har haft tillgång till egna 

arbetsplatser på husavdelningen som medfört att vi haft egna datorer och haft möjligheten till både 

telefon och internet. Vår handledare på företaget har alltid varit tillgänglig för enklare frågor och det 

har varit enkelt att boka in möten med honom då det har krävs. Då vi fått närvara på avdelningens 

enhetsmöten samt ett flertal gruppmöten om byggfysik har vi kunnat få en insikt i en konstruktörs 

vardag och vilka problem som kan uppstå. 
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3 Teoretisk referensram  

3.1 Allmänt 
Vid projektering av nya sammansatta konstruktioner är det viktigt att göra bedömningar och granska 

de byggtekniska egenskaperna för materialen som kommer att användas i konstruktionen. I 

planeringsfasen måste därför en avgränsning göras av vilka material som är lämpliga att använda 

samt en utvärdering av huruvida materialen klarar olika belastningar som en ytterväggskonstruktion 

kan komma att utsättas för. Används nya oprövade byggnadsmaterial är det viktigt att göra 

bedömningar och undersöka vilka byggnadsfysikaliska tillstånd som kommer att råda i 

konstruktionen och jämföra dem med tillåtna gränsvärden med hänsyn till olika 

nedbrytningsmekanismer.[4] I BBR anges tre olika metoder som kan användas för bedömning: 

Kvalitativ bedömning: Innebär att man med enkla hjälpmedel kontrollerar att en byggnadsdel följer 

de regler och anvisningar om hur en byggnadsdel ska utformas. 

Kvantitativ bedömning: Innebär att man beräknar värme- och fukttillståndet i en konstruktionsdel 

eller genomför ett fullskaleförsök och fastställer aktuellt tillstånd genom direkta mätningar.  

Beprövade lösningar: Innebär att man använder dokumenterad erfarenhet från liknande 

konstruktioner och byggnader som haft samma förutsättningar och belastningar. 

En byggnad utsätts för många olika påfrestningar som påverkar byggnadens livslängd. Faktorer som 

behöver beaktas vid projektering är:  

 Nederbörd  Temperatur  Inomhusfukt 

 Vind  Solstrålning  

 

God projektering medför: 

 Minskad energianvändning  Bättre inomhusmiljö 

 Mindre risk för fuktskador  God termisk komfort 
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3.2 Fukttransport 
Vid projektering av ytterväggskonstruktioner är det viktigt att beakta de olika fukttransporter som 

kan tänkas uppstå och påverka konstruktionen. Mängden fukt i en byggnads konstruktion, och i dess 

utrymmen, bör begränsas för att inte skada byggnaden. För att säkerställa att mängden 

fukttransporter begränsas rekommenderas fuktsäkerhetsprojektering, att materialen som används 

skyddas mot fukt under uppförandeskedet samt regelbundna besiktningar och mätningar. De 

vanligaste fukttransporter som kan uppstå beskrivs utförligare nedan. 

3.2.1 Konvektion 

Fuktkonvektion uppstår på grund av lufttrycksskillnader mellan inom- och utomhus och är den 

vanligaste orsaken till fuktproblem från inomhusluften. Normalt innehåller inomhusluften mer fukt 

än utomhusluften och när den kyls ned ökar luftfuktigheten och luften kan kondensera på vägen ut 

genom springor och otätheter i konstruktionen.[4] 

3.2.2 Diffusion 

Med diffusion menas fukttransport som är beroende av ånghaltskillnaden och drivs av skillnaden 

mellan ånghalten på konstruktionens insida respektive utsida. I svenska förhållanden är normalt 

ånghalten högre inomhus än utomhus vilket gör att ångan vill röra sig ut genom konstruktionen och 

på så sätt jämna ut skillnaderna i ånghalt. Detta kan leda till förhöjd relativ fuktighet, vilket kan 

orsaka mögel och röta i konstruktionen.[8] 

3.2.3 Kapillaritet 

Med kapillariteten menas materialets egenskap att suga upp vatten från en fri vattenyta, vilket 

därmed har stor betydelse på en ytterväggsfasad som utsätts för slagregn. [4] Kapillariteten beror på 

porstrukturen i materialet. Material med fina porer har hög sugkraft, men friktionen i porsystemet 

gör att det tar längre tid att suga upp vatten än vad det gör i material med större porer. Därför stiger 

vattnet högre i material med mindre porer än i material med grövre porer. En så kallad 

kapillärsugning kan även uppstå mellan olika material utan tillgång på fritt vatten. Sugningen sker då 

genom att materialet som har mindre porer, och därmed högre sugkraft, suger upp vatten från det 

material med grövre porer.[9]  

Sker fuktutbytet genom att ett material enbart tar upp vattenånga från luften, används begreppet 

hygroskopisk fukt. Storleken på porerna i materialen påverkar även transporten av luft och 

vattenånga. Stora porer ger möjlighet till snabb transport, medan små porer gör att vatten binds 

hårdare i materialet.[10] 
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3.2.4 Byggfukt 

Byggfukt är i regel den mängd vatten och vattenånga som efter färdig byggnadsprocess kommer att 

lämna byggnadsmaterialen tills fuktjämvikt råder med omgivningen. Denna process kan pågå över 

lång tid. För att inte få problem med fuktskador är det därför viktigt att fukten ges möjlighet att torka 

ut under bruksskedet. [4]  

Mängden byggfukt [w] definieras som wbyggfukt = winbyggnadsfukt – wjämvikt 

Ett materials fuktinnehåll står alltid i ett visst förhållande till omgivningens fukttillstånd. Fukten som 

finns i ett material benämns antingen som fukthalt [w] eller fuktkvot [u]. Genom att undersöka 

fukthalten i ett material kan en direkt upplysning fås om hur mycket vatten det finns i materialet. 

Sambandet mellan fukthalt och fuktkvot definieras som w = u ∙ ρ (ρ = materialets skrymdensitet). 

Fukthalten i en konstruktion påverkas även av det vatten som används under byggskedet vid 

exempelvis betonggjutning och putsarbeten.[7] Förutom den fukt som finns i ett material från 

tillverkningen kan materialen fuktas upp under produktionstiden på grund av att de lagrats 

oskyddade på byggarbetsplatsen och påverkats av nederbörd.[4] 

3.3 Värmetransport 
Värmetransporter sker ofta på flera olika sätt, vilket måste beaktas när de termiska förhållandena i 

konstruktioner och material studeras. Värmetransporten genom ett poröst byggnadsmaterial sker 

genom ledning, strålning och konvektion. [4] 

3.3.1 Ledning 

Drivs av temperaturskillnader genom att värme leds genom homogena material från varmare till 

kallare delar och beror på att energi överförs mellan olika molekyler. [7] 

3.3.2 Strålning 

Drivs av temperaturskillnader genom att värme överförs från varmare till kallare ytor via långvarig 

strålning. 

3.3.3 Konvektion 

Värmetransporten sker genom att en vätska eller gas (luft) passerar över en yta och bortför värme 

från en varmare yta och tillför värme till en kallare yta. Luftrörelser kan bland annat bero på 

temperaturbetingade densitetsskillnader i luften, vilket kallas för egenkonvektion eller påtvingade 

tvingade luftrörelser som beror på vindens inverkan eller från fläktar. [7] 

Den sammanlagda påverkan från dessa värmetransporter kännetecknas som materialets 

värmekonduktivitet och beskriver materialets värmeledningsförmåga. Värmekonduktiviteten 

betecknas med λ, enheten [W/m⁰C] och de värden som utfås av tillverkare vid tester från olika 

material betecknas λD (deklarerad värmekonduktivitet). I verklighet innehåller porösa material en viss 

mängd fukt. Eftersom vatten har högre värmekonduktivitet än luft behöver man för hygroskopiska 

material använda ett mer tillförlitligt värde vid beräkningar, om materialen används i fuktig miljö. 

Genom att använda en korrektionsterm (∆λw) erhålls ett mer rättvisande värde, dvs. λber = λD+∆λw. 

Varje tillverkare av värmeisolering ska dels ange deklarerad värmekonduktivitet för sin produkt och 

även ett deklarerat värmemotstånd. 
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Ett materialskikts värmemotstånd betecknas Ri (deklarerat värmemotstånd betecknas RD). För att ta 

fram ett materialskikts värmemotstånd divideras materialets tjocklek (d) med värmekonduktiviteten, 

dvs. RD =d/λD enheten [m2 K/W]. 

3.4 Värmekapacitet 
Värmekapaciteten är en annan viktigt parameter som speciellt är viktig vid dimensionering av värme- 

och kylanläggningar. Värmekapaciteten är den värmemängd som behövs för att höja temperaturen 

med en grad i en byggnadsdel. Med värmekapaciteten menas förmågan att lagra värme i väggarna. 

Byggnader där stora mängder värmeenergi kan lagras kallas tunga byggnader medan så kallade lätta 

byggnader har mindre lagringförmåga. För en yttervägg som är uppbyggd av flera materialskikt 

beräknas värmekapaciteten genom att summera de ingående materialskiktens värmekapacitet.[7] 
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3.5 Ytterväggens funktion 
Ytterväggen är en av de viktigaste delarna i en byggnads klimatskal och har bland annat som syfte att 

uppfylla följande basfunktioner; regnskydd, vindskydd, ångtäthet, värmeisolering och beständighet 

mot fukt. 

3.5.1 Regnskydd 

Fasadmaterialens viktigaste funktion är att skydda bakomliggande konstruktion mot nederbörd och 

hindra värmeisoleringen från att bli blöt. En del material är mer eller mindre vattentäta och andra 

mer genomsläppliga. Vid samverkan av regn och blåst kan en vattenfilm bildas på ytskiktet, vilket kan 

leda till att vindens övertryck mot fasaden pressar in vatten genom springor och påverkar 

bakomliggande konstruktion.[5] Utvändiga delar av väggkonstruktioner med puts, tegel eller träpanel 

kan bli så pass fuktiga att det genomsnittliga fuktinnehållet motsvarar den relativa ånghalten upp 

mot 100 procent. Som nämnts tidigare är det materialets kapillärsugningsförmåga samt otätheter i 

fogar etc. som påverkar hur mycket vatten som tar sig in i konstruktionens ytskikt. Fukt som tagit sig 

in i ytskiktet ha möjlighet att torka ut under gynnsamma förhållanden.[4]  

Man kan skilja på enstegstätade och tvåstegtätade väggar. I en enstegstätad vägg har det yttre 

skiktet som funktion att både vara regn- och vindskydd samt uppta lufttrycksskillnader och hindra 

vattentransport. I en tvåstegstätad vägg skiljs regn- och vindskydd åt och mellan dem finns en 

ventilerad luftspalt. Luftspaltens funktion är att jämna ut lufttrycksskillnader och dränera ut 

eventuellt inträngande vatten.  

3.5.2 Vindskydd 

I BBR ställs inga krav på gränsvärden på klimatskärmens lufttäthet utan den beskriver generella 

funktionskrav på byggnadens energianvändning och att ”klimatskärmen ska vara så tät att krav på 

byggnadens specifika energianvändning och installerad eleffekt för uppvärmning uppfylls.” Hur tät 

klimatskärmen behöver vara avgörs beroende på vilken konstruktionslösning och vilka 

installationstekniska system som används. I BBR finns riktlinjer om att det genomsnittliga luftläckaget 

vid en tryckskillnad på ± 50 Pa inte ska överskrida 0,6 l/s m2.[6]  

För att motverka luftrörelser i värmeisoleringen är det viktigt att skapa ett vindtätt materialskikt. 

Vindskyddets syfte är att förhindra att luft blåser genom väggkonstruktionen och minskar 

värmeisoleringens funktion.[12] Vindskyddet ska ha lågt ånggenomgångsmotstånd jämfört med 

ångspärren för att eventuell fukt som tagit sig in genom otätheter i konstruktionen inte ska stanna 

inuti väggen. För att skapa ett vindtätt skikt i utfackningsväggar är den vanligaste metoden i svenska 

förhållanden, att använda en fukttålig och mögelresistent skiva. Skivan ska även klara att exponeras 

mot viss nederbörd under byggskedet.  

Vid ytterväggskonstruktioner med platsgjuten betong kan konstruktionen anses som helt lufttät. Vid 

prefabricerade betongelement behöver skarvarna mellan elementen tätas med bruk och fogmaterial 

för att uppnå tillräckligt god lufttäthet.[4] 
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3.5.3 Värmeisolering 

I BBR kapitel 6 anges att ”byggnader ska utformas så att tillfredställande termiskt klimat kan erhållas” 

och i kapitel 9 beskrivs att ”byggnader ska vara utformade så att energianvändningen begränsas 

genom låga värmeförluster.”[6] 

Energin som måste tillföras för att en byggnad ska erhålla ett gott termiskt inomhusklimat påverkas i 

huvudsak av transmissionsförluster, läckage genom otätheter och ventilationsförluster. Genom en 

ökad isoleringstjocklek kan transmissionsförlusterna minskas. Värmeisoleringen måste placeras 

kontinuerligt i hela klimatskalet för att energiförbrukningen ska bli så liten som möjligt. För att 

isoleringen inte ska förlora sin funktion får det inte förekomma några luftrörelser i materialet och 

därför är det viktigt med ett bra utformat vindskydd och mycket god lufttäthet inifrån 

konstruktionen. Värmeisoleringsförmågan påverkas av noggrannheten i arbetsutförandet, det är 

mycket viktigt att se till att värmeisoleringen fyller ut ordentligt mellan reglar så att det inte uppstår 

några mellanrum eller springor där det kan uppstå luftrörelser. Genom att använda flera skikt och 

olika typer av isolering minskar risken för genomgående otätheter.   

I områden där isoleringen är bristfällig eller där material med hög värmeledningsförmåga går igenom 

ett material med låg värmeledningsförmåga uppstår köldbryggor. Ett exempel är ett väggskikt med 

träregelstomme och mellanliggande isolering. I ett sådant skikt skapar träregeln en köldbrygga på 

grund av att den har högre värmeledningsförmåga än isoleringen. Köldbryggor medför bland annat 

ökade värmeförluster och risk för kondensation mot kalla ytor.  Genom att använda flera 

materialskikt undviks köldbryggor. Hänsyn måste även tas till geometriska köldbryggor, de kan 

uppträda i konstruktionsdetaljer på grund av geometrin. Utskjutande delar, varierande 

konstruktionstjocklek eller ett hörn på en byggnad kan ge värmeförluster som måste beaktas vid 

projektering.[4] 

3.5.4 Ångtäthet 

Fukttransport i ångfas i en väggkonstruktion kan ske genom ånghalts- och lufttrycksskillnader. För att 

undvika luftläckage och medförande eventuella fuktproblem från diffusion och konvektion skall 

byggnader därför utformas med ett luft- och ångtätt skikt på väggkonstruktionens insida.  

För att förhindra luftläckage genom lätta ytterväggskonstruktioner används ofta en plastfolie som 

luft- och ångtätt materialskikt. Otätheter i plastfolien medför ökade energiförluster och risker för 

fuktskador. Ångspärren består normalt av en polyetenfolie (benämns ofta som PE-folie eller 

plastfolie) och ska placeras på den varma sidan för att fukt från inomhusluften inte ska kondensera 

på vägen ut genom konstruktionen. Man rekommenderar att plastfolien inte placeras mer än 1/3 in i 

isoleringen från den varma sidan. I skarvar, vid genomföringar och anslutningar mellan olika detaljer 

tätas plastfolien genom klämning eller tätning med fogmassa eller med ålderbeständig folietejp. 

Noggrannheten i utförandet är därför av stor vikt för att uppnå en lufttät ytterväggskonstruktion. För 

att inte skada plastfolien med elinstallationer kan den placeras en bit in i väggen och 

installationsmontage görs i ett eget installationsskikt. Vid användning av platsgjuten betong eller 

prefabricerade betongelement med utvändig värmeisolering kan konstruktionen i sig anses vara 

tillräckligt diffusionstät för att kondensproblem inte ska uppstå.[4] De ställen där luftläckage kan 

förekomma är i anslutningar mellan betongen och exempelvis ett fönster eller vid otätheter i 

skarvarna mellan de prefabricerade betongelementen.  
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4 Faktainsamling 
 

För att klarlägga vilka ytterväggskonstruktioner som används idag, krävdes det att vi genomförde 

studiebesök på plats ute i produktionen och att vi fick möjlighet att intervjua personer från olika 

byggnadsentreprenadföretag. På studiebesöken har vi fått ta del av projektets ritningar och 

kontroller som utförts på ytterväggskonstruktionen. Totalt har vi besökt åtta olika projekt, fyra 

stycken där entreprenören har använt utfackningselement med trä respektive stålreglar och fyra 

stycken med betongstomme.  

Följande företag har vi varit i kontakt med: 

 JM  BTH  MIDROC  MVB 

 PEAB  NCC  SKANSKA  VEIDEKKE 
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4.1 Intervjufrågor 

Följande frågor användes vid intervju i samband med studiebesöket. Alla intervjuade personer har 

fått svara på samma frågor.  

 

1. Vilken väggkonstruktion använder ni er av och vilka material ingår i vägguppbyggnaden? 

2. Vad avgör valet för ytterväggskonstruktionen och används samma ytterväggskonstruktion i andra 

projekt i Sverige?  

3. Vad är prisbilden för väggkonstruktionen, låg, medel, hög? 

4. Vad är fördelarna med denna ytterväggkonstruktion? 

5. Vilket ventilationssystem kommer byggnaden att ha?  

6. Vilken lufttäthet har ni uppmätt eller vilket krav har beställaren för projektet? 

7. Hur åstadkommer ni lufttäthet i konstruktionen och var kan läckagen förekomma? 

8. Vilken specifik energianvändning kommer byggnaden att ha? 

9. Kommer byggnaden inneha något miljöcertifikat och i så fall vilket? 

 

(Intervjufrågorna kommer inte att redovisas separat utan kommer att finnas med i genomförandet 

och i analysen.) 
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5 Genomförande 

 
Vårt tillvägagångssätt har varit att under våra 8 studiebesök, inhämta information om våra 

referensobjekts väggritningar och ytterväggskonstruktionernas materialdata. Under våra studiebesök 

har vi fått gå på en rundvandring i projektet och fått en enklare redogörelse på hur 

väggkonstruktionerna monteras. I samband med besöken har vi intervjuat vederbörande om 

projektets förutsättningar och mål. Vi har haft med ett standardformulär med frågor som mall vid 

intervjun. Vi har valt att inte redovisa våra svar från intervjuerna då vi anser att flertal svar var 

bristfälliga.  

Vi har valt att presentera sex väggkonstruktioner från våra studiebesök, men valt att inte ta med två 

stycken, på grund av att de inte skilde sig något i uppbyggnad från övriga väggkonstruktioner.  

Material från studiebesöken har sammanställts och kommer att redovisas i följande ordning; 

 Ritning på väggkonstruktions uppbyggnad. 

Ritningar på väggtyperna ifrån studiebesöket, uppritade i AutoCad 2011. 

 Materialdata och U-värdes beräkning 

Materialdata kommer ifrån studiebesöken, materialleverantören och 

Byggnadsmaterialboken. [Per Gunnar Burström] 

Väggtypernas U-värden är beräknade enligt U-värdesmetoden och λ-värdesmetoden. 

Beräkningarna finns att se i bilaga 1 

 Montering av väggkonstruktionen 

Monteringsutförandet beskrivs utifrån respektive intervju från studiebesöken. 

 Väggtypens funktioner 

Regnskydd, vindskydd, värmeisolering, ångtäthet och övrigt 
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5.1 Väggtyp 1 

 
Väggkonstruktion 1 kommer från ett projekt som ligger i Norra Djurgårdsstaden vilket är ett av 

Stockholms nya miljöprofilområden och flerbostadshusen profileras som lågenergihus. 

Entreprenören uppför två stycken punkthus på sex våningar vardera om totalt 69 

bostadsrättslägenheter. Vi träffade och intervjuade platschefen för projektet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.1 Uppbyggnad av väggtyp 1 Horisontalt snitt 

 

Väggtyp1   Utfackningsvägg   

Väggtjocklek   311 mm   

     

Tjocklek Enhet Material λ Enhet 

10 mm Tjockputs 1 W/m⁰C 

80 mm Mineralull 0,036 W/m⁰C 

13 mm Glasroc H Storm 0,225 W/m⁰C 

195 
 

mm Träregel 0,14 W/m⁰C 

mm Mineralull 0,035 W/m⁰C 

0,2 mm Polyetenfolie 0 W/m⁰C 

13 mm Gyproc GNE 0,25 W/m⁰C 

     

Beräknat U-värde 0,148 W/m2⁰C   

Tabell 5.1 Materialdata av väggtyp 1  
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5.1.1 Montering 

Väggtyp 1 levereras som utfackningsvägg med träregelstomme, vindskivor, fönster och bärande 

stålpelare. Prefabriceringen är låg vilket innebär att fasadmaterial, isolering och tätskikt monteras på 

plats. Genom att varje utfackningselement levereras med ett specifikt nummer, går det smidigt med 

hjälp av en monteringsritning och kran att lyfta dem till rätt plats. För att inte utfackningselementen 

ska falla omkull vid montering används stödben. Stödbenen hjälper både till att stötta upp 

elementen och samtidigt hjälper till vid att korrigera väggen i lod. När utfackningselementen 

placerats ut över ett helt våningsplan påbörjas monteringen med invändig isolering och tätskikt. 

Utfackningselementen levereras väderskyddade och skyddsplasten måste sitta kvar på stommen tills 

putsskivan monteras, annars är risken stor att fuktkänsliga material påverkas av nederbörd. 

5.1.2 Regnskydd 
10mm tjockputs 
I den här väggkonstruktionen används 10 mm tjockputs och ska skydda konstruktionen mot yttre 

klimatpåverkan så som slagregn, temperaturskillnader, vind och snö. Tjockputs består av ballast, 

bindemedel, tillsatser och vatten. Putsen appliceras i två skikt och strukturen är diffusionsöppen och 

medför att putsen både kan uppta och avge fukt, men kan stå emot direkt nederbörd. Tjockputsen 

appliceras med hjälp av armeringsnät eller glasfiberväv på en putsbärare av 80mm mineralull. 

Putsbärare av mineralull har egenskaper som gör att inträngande fukt kan torka ut efter nederbörd. 

5.1.3 Vindskydd 
13mm Glasroc H Storm 
Som vindskydd i ytterväggskonstruktionerna används en oorganisk mögel- och fuktresistent skiva. 

Huvudinnehållet är glasfiber och impregnerad gips, vilket gör skivan fukttålig i upp till tolv månader. 

Skivan har andra bra egenskaper som låg absorptionsförmåga och god lufttäthet. 

5.1.4 Värmeisolering 
80+195mm mineralull 
Väggtypen innehåller mineralull som värmeisolering.  Mineralull finns i olika former, bland annat som 

skivor, mattor och lösull. Mineralull tillverkas genom en smältprocess av råvarorna diabas eller sand. 

Genom roterande spinnare bildas långa fibrer som binder luft och skapar hög porositet som medför 

att isoleringsmaterialet har låg värmekonduktivitet. Mineralullen är ett material som minskar risken 

för fuktskador men förlorar sin värmeledningsförmåga vid uppfuktning. Då en del partier i 

utfackningsväggarna har bärande stålpelare inbyggda i konstruktionen skapas en oundviklig 

köldbrygga 

5.1.5 Ångtäthet 
0,2mm PE-folie 
Plastfolien är tillverkad av polyetenplast och har ett högt ånggenomgångsmotstånd för att undvika 

problem med konvektions- och diffusionsfukt i konstruktionen. 
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5.2 Väggtyp 2 

Väggkonstruktion 2 kommer från ett projekt i närheten av Haninge centrum, söder om Stockholm. 

Byggentreprenören bygger den tredje etappen med två stycken flerfamiljshus som är fem respektive 

sex våningar höga. Totalt kommer det att bli 82 stycken lägenheter.  Vi träffade och intervjuade 

arbetsledaren för projektet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.2 Uppbyggnad av väggtyp 2 Horisontalt snitt 

 

Väggtyp 3   Utfackningsvägg   

Väggtjocklek   312 mm   

     

Tjocklek Enhet Material λ Enhet 

20 mm Tjockputs 1 W/m⁰C 

80 mm Mineralull 0,036 W/m⁰C 

9 mm Glasroc H Storm 0,225 W/m⁰C 

145 
 

mm Träregel 0,14 W/m⁰C 

mm Mineralull 0,042 W/m⁰C 

0,2 mm Polyetenfolie 0 W/m⁰C 

45 mm Träregel 0,14 W/m⁰C 

45 mm Mineralull 0,036 W/m⁰C 

13 mm Gyproc GNE 0,25 W/m⁰C 

     

Beräknat U-värde 0,157 W/m2⁰C   

Tabell 5.2 Materialdata av väggtyp 2 
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5.2.1 Montering 

Väggtyp 2 levereras som utfackningsvägg med träregelstomme, vindskivor och monterade fönster. 

Prefabriceringen är låg vilket innebär att fasadmaterial, isolering, tätskikt och bärande stålpelare 

monteras på plats. Utfackningsväggarna lyfts upp på bjälklaget med hjälp av kran och placeras mellan 

de bärande stålpelarna. När utfackningselementen placerats ut över ett helt våningsplan påbörjas 

monteringen med invändig isolering och tätskikt.  

5.2.2 Regnskydd 
20mm tjockputs 
I den här väggkonstruktionen används 20 mm tjockputs och ska skydda konstruktionen mot yttre 

klimatpåverkan så som slagregn, temperaturskillnader, vind och snö. Tjockputs består av ballast, 

bindemedel, tillsatser och vatten. Putsen appliceras i två skikt och strukturen är diffusionsöppen och 

medför att putsen kan både uppta och avge fukt, men kan stå emot direkt nederbörd. Tjockputsen 

appliceras med hjälp av armeringsnät eller glasfiberväv på en putsbärare av 80mm mineralull. 

Putsbärare av mineralull har egenskaper som gör att inträngande fukt kan torka ut efter nederbörd. 

5.2.3 Vindskydd 
9mm Glasroc H Storm 
Som vindskydd i ytterväggskonstruktionerna används en oorganisk mögel- och fuktresistent skiva. 

Huvudinnehållet är glasfiber och impregnerad gips, vilket gör skivan fukttålig i upp till tolv månader. 

Skivan har andra bra egenskaper som låg absorptionsförmåga och god lufttäthet. 

5.2.4 Värmeisolering 
80+145+45mm mineralull och lösull 
Väggtypen innehåller mineralull och lösull som värmeisolering.  Mineralull finns i olika former, bland 

annat som skivor, mattor och lösull. Mineralull tillverkas genom en smältprocess av råvarorna diabas 

eller sand. Genom roterande spinnare bildas långa fibrer som binder luft och skapar hög porositet 

som medför att isoleringsmaterialet har låg värmekonduktivitet.  Mineralullen är ett oorganiskt 

material som minskar risken för fuktskador men förlorar sin värmeledningsförmåga vid uppfuktning. I 

projektet togs ett beslut att använda lösull som huvudisolering mellan reglarna då man ansåg att 

förkorta ner produktionstiden och även undvika materialspill. Då en del partier i utfackningsväggarna 

har bärande stålpelare inbyggda i konstruktionen skapas en oundviklig köldbrygga.  

5.2.5 Ångtäthet 
0,2mm PE-folie 
Plastfolien är tillverkad av polyetenplast och har ett högt ånggenomgångsmotstånd för att undvika 

problem med konvektions- och diffusionsfukt i konstruktionen. 
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5.3 Väggtyp 3 

Väggkonstruktion 3 kommer från ett projekt i Norra Djurgårdsstaden. Där bygger entreprenören två 

stycken femvåningshöga punkthus med totalt 40 stycken lägenheter. Vi träffade och intervjuade 

arbetsledaren för projektet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.3 Uppbyggnad av väggtyp 3 Horisontalt snitt 

 

Väggtyp 3   Utfackningsvägg   

Väggtjocklek   307 mm   

     

Tjocklek Enhet Material λ Enhet 

20 mm Tjockputs 1 W/m⁰C 

50 mm Mineralull 0,036 W/m⁰C 

9 mm Glasroc H Storm 0,225 W/m⁰C 

170 
 

mm Träregel 6,12 W/m⁰C 

mm Mineralull 0,036 W/m⁰C 

0,2 mm Polyetenfolie 0 W/m⁰C 

45 mm Träregel 0,14 W/m⁰C 

45 mm Mineralull 0,036 W/m⁰C 

13 mm Gyproc GNE 0,25 W/m⁰C 

     

Beräknat U-värde 0,171 W/m2⁰C   

Tabell 5.3 Materialdata av väggtyp 3 
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5.3.1 Montering 

Väggtyp 3 levereras som utfackningsvägg med stålregelstomme, vindskivor, fönster och bärande 

stålpelare. Prefabriceringen är låg vilket innebär att fasadmaterial, isolering och tätskikt monteras på 

plats. Genom att varje utfackningselement levereras med ett specifikt nummer, går det smidigt med 

hjälp av en monteringsritning och kran att lyfta dem till rätt plats. När utfackningselementen 

placerats ut över ett helt våningsplan påbörjas monteringen med invändig isolering och tätskikt. 

Denna utfackningsvägg skiljer sig från övriga genom att entreprenören valt att använda slitsade 

stålreglar istället för träreglar till stommen. För att få tillräcklig stabilitet i väggen är 

centrumavståndet mellan reglarna på 450 mm. 

5.3.2 Regnskydd 

20mm tjockputs 
I den här väggkonstruktionen används 20 mm tjockputs och ska skydda konstruktionen mot yttre 

klimatpåverkan så som slagregn, temperaturskillnader, vind och snö. Tjockputs består av ballast, 

bindemedel, tillsatser och vatten. Putsen appliceras i två skikt och strukturen är diffusionsöppen och 

medför att putsen kan både uppta och avge fukt, men kan står emot direkt nederbörd. Tjockputsen 

appliceras med hjälp av armeringsnät eller glasfiberväv på en putsbärare av 50mm mineralull. 

Putsbärare av mineralull ha egenskaper som gör möjligheten för inträngande fukt kan torka ut efter 

nederbörd. 

5.3.3 Vindskydd 
9mm Glasroc H Storm 
Som vindskydd i ytterväggskonstruktionerna används en oorganisk mögel- och fuktresistent skiva. 

Huvudinnehållet är glasfiber och impregnerad gips, vilket gör skivan fukttålig i upp till tolv månader. 

Skivan har andra bra egenskaper som låg absorptionsförmåga och god lufttäthet. 

5.3.4 Värmeisolering 
50+170+45mm mineralull 
 Väggtypen innehåller mineralull som värmeisolering.  Mineralull finns i olika former, bland annat 

som skivor, mattor och lösull. Mineralull tillverkas genom en smältprocess av råvarorna diabas eller 

sand. Genom roterande spinnare bildas långa fribrer som binder luft och skapar hög porositet som 

medför att isoleringsmaterialet har låg värmekonduktivitet. Mineralullen är ett oorganiskt material 

som minskar risken för fuktskador men förlorar sin värmeledningsförmåga vid uppfuktning. Då en del 

partier i utfackningsväggarna har bärande stålpelare inbyggda i konstruktionen skapas en oundviklig 

köldbrygga. I konstruktionen används även strålreglar, som leder både värme och kyla, och för att 

minimera ledningsförmågan används därför slitsade stålreglar. 

5.3.5 Ångtäthet 
0,2mm plastfolie 
Plastfolien är tillverkad av polyetenplast och har ett högt ånggenomgångsmotstånd för att undvika 

problem med konvektions- och diffusionsfukt i konstruktionen. 
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5.4 Väggtyp 4 

Väggkonstruktion 4 kommer från ett projekt i Viksjö centrum norr om Stockholm. Byggentreprenören 

bygger två stycken lågenergihus som är sex våningar höga och kommer att bestå av 59 stycken 

lägenheter. Vi träffade och intervjuade projektchef och en platschef. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väggtyp 4   Sandwichelement   

Väggtjocklek   420 mm   

     

Tjocklek Enhet Material λ Enhet 

60 mm Betongs 1,7 W/m⁰C 

300 mm Cellplast 0,037 W/m⁰C 

60 mm Betongs 1,7 W/m⁰C 

     

Beräknat U-värde 0,12 W/m2⁰C   

Tabell 5.4 Materialdata av väggtyp 4 

5.4.1 Montering 

De prefabricerade sandwichelementen levereras helt färdiga och numrerade i bestämd montage 

ordning till byggarbetsplatsen. Genom att följa en montageritning är det lätt att veta vart respektive 

väggelement ska placeras. I bjälklaget sitter uppstickande bult och innan väggelementet lyfts på 

plats, läggs distanser och en cirka 20 mm hög betongremsa ut. I betongelementet finns ursparingar 

med färdiga metallås avsedda till förankring av bulten. Under själva monteringen stabiliseras 

betongelement av vajrar från kranen och genom att passa in ursparingarna med bultarna hamnar 

betongelementet på rätt plats. Väggen lodas med vattenpass och spänns fast med väggstöd. Genom 

att använda prefabricerade konstruktioner ges mindre flexibilitet ute på arbetsplatsen vilket då ger 

mindre efterarbete och skapar en snabbare produktion. Stommen kan byggas fortare än vid 

platsgjutning och möjligheten till tätt hus går fort, det innebär ett bättre arbetsklimat och snabbare 

uttorkning av betongen. Vid användandet av prefabricerade sandwichkonstruktioner krävs noggrann 

projektering från början av projektet, dels för att måtten på väggelementen måste stämma överens 

med måtten på ritningar och dels för förmonterade eldosor och ingjutna kanaler för elektriska 

installationer ska hamna på rätt plats. En sandwichkonstruktion är svår att justera storleksmässigt i 

efterhand och det kan bli en mycket dyrbar process att fräsa nya spår för installationer i betongen. 

Figur 5.4 Uppbyggnad av väggtyp 4 Horisontalt snitt 
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 5.4.2 Regnskydd 
60mm betong 
Det yttersta skiktet består av betong och ska skydda väggkonstruktionen från regnvatten. Betong 

tillverkas genom en blandning av cement, ballast, vatten och tillsatsmedel. Betongens permeabilitet 

styrs av materialets porsystem. Om betongen har högre vattenhalt i blandningen, ökar pormängden i 

materialet och som gör att betongen blir mera diffusionsöppen. Då betongen är ett fukttåligt 

material, minimeras risken för fuktskador då materialet både kommer att uppta och avge fukt. 

Elementen är målad med ljus färg för att få ett mera estetiskt tilltalande karaktär. 

5.4.3 Vindskydd 
60mm betong 
Prefabricerade sandwichkonstruktioner kan innehålla betong av hög kvalitet. Det menas att 

betongen har ett lågt vct-tal som beskriver förhållandet mellan vatten och cement. Ju mera 

cementpasta betongen innehåller desto tätare blir betongen. Tätheten i betongen skapas då 

cementen expanderas och fyller ut mellanrummet i betongens struktur.  

5.4.4 Värmeisolering.  
300 cellplast 
I den här väggtypen används cellplast, det är tyvärr inte det mest miljövänliga material då cellplasten 

tillverkas av fossila råvaror. Materialets uppbyggnad och tillverkning sker genom att expanderad 

styrenplast bildar slutna luftfyllda celler som skapar materialets värmeisolerande egenskaper. 

Cellplast har en mycket diffusionstät uppbyggnad och kan även fungera som konstruktionens 

vindskydd. Isoleringsmaterialets är mycket brandfarligt vilket kan medföra risk för brandspridning. 

För att lösa problemet med brandspridning har man valt att byta ut cellplasten mot mineralull vid 

varje anslutning mellan yttervägg och bjälklag. I sandwichelement kan kölbryggor uppstå i 

anslutningar mellan fönster och yttervägg. Då kompletterande skivmaterial används för att montera 

fönsterkarmen kan köldbrygga uppstå på grund av att sämre värmeisolerande material bryter 

igenom andra material med bättre värmeisolerande förmåga. Det kan även uppstå risk för 

köldbryggor i skarvarna mellan väggelementen.  

5.4.5 Ångtäthet 

Betong har egenskaper som gör att materialet har ett högt ånggenomgångsmotstånd vilket skapar 

god ångtäthet. 
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5.5 Väggtyp 5 

Väggkonstruktion 5 kommer från ett projekt som håller på att färdigställas vid Hornsbergs strand på 

Kungsholmen. Projektet består av två flerbostadshus med nio våningar höga med totalt 224 

lägenheter. Vi träffade och intervjuade projektör för projektet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.5 Uppbyggnad av väggtyp 5 Horisontalt snitt 

 

Väggtyp 5   Skalvägg   

Väggtjocklek   360 mm   

     

Tjocklek Enhet Material λ Enhet 

10 mm Tjockputs 1 W/m⁰C 

150 mm PIR-isolering 0,024 W/m⁰C 

2,4 mm Cementfiberskiva 0,35 W/m⁰C 

152 mm Betong 1,7 W/m⁰C 

2,4 mm Cementfiberskiva 0,35 W/m⁰C 

     

Beräknat U-värde 0,15 W/m2⁰C   

Tabell 5.5 Materialdata av väggtyp 5 

5.5.1 Montering 

Denna väggkonstruktion är uppbyggd av en prefabricerad kvarsittande skalform. Skalformarna 

levereras om ca 180 m2 per transportbil och levereras i en ställning som lyfts direkt upp på bjälklaget, 

vilket gör att formarna lagras nära arbetsplatsen. Skalformen består av två cementbundna 

träfiberskivor som är färdigarmerade från fabrik. Innan skalformen monteras klistras en 

tätningsremsa på undersidan av skalformen för att sedan lyftas med hjälp av kran och placeras på 

uppstickande armering ifrån plattbärlaget. Systemet gjuts sedan samman med bjälklaget och skapar 

en lufttät och fuktsäker konstruktion. Utanpå skalväggen limmas och skruvas isoleringsskivor som 

även fungerar som putsbärare. 
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5.5.2 Regnskydd 
10mm tjockputs 
I den här väggkonstruktionen används 10 mm tjockputs som ska skydda konstruktionen mot yttre 

klimatpåverka så som slagregn, temperaturskillnader, vind och snö. Tjockputs består av ballast, 

bindemedel, tillsatser och vatten. Putsen appliceras i två skikt och strukturen är diffusionsöppen och 

medför att putsen kan både uppta och avge fukt, men kan stå emot direkt nederbörd 

5.5.3 Vindskydd 

152mm betong 
Då betongen har ett lågt vct-tal som beskriver förhållandet mellan vatten och cement, innehåller 

betongen mera cementpasta vilket gör att betongen blir tätare. Tätheten i betongen skapas då 

cementen expanderas och fyller ut mellanrummet i betongens struktur.  

5.5.4 Värmeisolering 
150mm PIR-isolering 
Eftersom betong har en låg värmeisolerande förmåga, kompletteras betongstommen med 

utanpåliggande värmeisolering. Genom att montera isoleringen på utsidan av konstruktionen undviks 

köldbryggor som annars kan uppstå vid bjälklagsanslutningar. I denna väggkonstruktion används en 

PIR-isolering som är en vidare utveckling av isoleringsmaterialet Polyuretan (PUR).[13]. PIR-isolering 

består av små kristaller av Polyisocyanurat och som är ett högpresterande isoleringsmaterial med 

goda egenskaper då materialet både tål höga temperaturer och samtidigt kan göras 40 procent 

tunnare än andra isoleringsmaterial utan att påverka konstruktionens U-värde.[14]  

5.5.5 Ångtäthet 

Eftersom väggkonstruktionen platsgjuts kommer byggnaden inte att få några otäta skarvar eller 

fogar. Betongen har egenskaper som ger ett högt ånggenomgångsmotstånd vilket gör att materialet 

blir ångtätt 
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5.6 Väggtyp 6 
 

Väggkonstruktion 6 kommer från ett projekt i Norra Djurgårdsstaden och här uppför entreprenören 

ett flerbostadshus indelat i tre huskroppar. Projektet kommer att bestå av 129 stycken lägenheter. Vi 

träffade och intervjuade projektets platschef. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Väggtyp 6   Prefab BTG 
element 

  

Väggtjocklek   375 mm   

     

Tjocklek Enhet Material λ Enhet 

20 mm Tjockputs 1 W/m⁰C 

50 mm Stenull 0,036 W/m⁰C 

150 mm Cellplast 0,0,037 W/m⁰C 

155 mm Betong 1,7 W/m⁰C 

     

Beräknat U-värde 0,175 W/m2⁰C   

Tabell 5.6 Materialdata av väggtyp 6 

5.6.1 Montering 

De prefabricerade betongelementen levereras numrerade i bestämd montageordning till 

byggarbetsplatsen. Genom att följa en montageritning är det lätt att veta vart respektive 

väggelement ska placeras. I bjälklaget sitter uppstickande bult och innan betongelementet lyfts på 

plats, läggs distanser och en cirka 20 mm hög betongremsa ut. I betongelementet finns ursparingar 

med färdiga metallås till förankring av bulten. Under själva monteringen stabiliseras betongelement 

av vajrar från kranen, genom att passa in ursparingarna med bultarna hamnar betongelementet på 

rätt plats. Väggen lodas sen med vattenpass och spänns fast med väggstöd. Betongelementens vikt 

påverkar arbetsmiljön på grund av tunga moment vid inpassning av väggelementen.  

Figur 5.5 Uppbyggnad av väggtyp 6 Horisontalt snitt 
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5.6.2 Regnskydd 

20mm tjockputs 

I den här väggkonstruktionen används 20 mm tjockputs och ska skydda konstruktionen mot yttre 

klimatpåverka så som slagregn, temperaturskillnader, vind och snö. Tjockputs består av ballast, 

bindemedel, tillsatser och vatten. Putsen appliceras i två skikt och strukturen är diffusionsöppen och 

medför att putsen kan både uppta och avge fukt, men kan stå emot direkt nederbörd. Tjockputsen 

appliceras med hjälp av armeringsnät eller glasfiberväv på en putsbärare av 50mm stenull. 

Putsbärare av stenull ha egenskaper som gör möjligheten för inträngande fukt kan torka ut efter 

nederbörd. 

5.6.3Vindskydd 
150mm cellplast och 155mm betong 
Vindskyddet i konstruktionen består av en kombination från den utanpåliggande cellplasten och 

betongelementet. Cellplasten har en tät struktur och tillsammans med betongelementen, som är 

tillverkade med lågt vct-tal, skapar denna kombination ett tätt vindskydd för byggnaden. 

 
5.6.4 Värmeisolering 
50+150mm Stenull och cellplast 
Eftersom materialet betong har en låg värmeisolerande förmåga, kompletteras betongstommen med 

utanpåliggande värmeisolering. Genom att montera isolering på utsidan av konstruktionen undviks 

köldbryggor som annars kan uppstå vid bjälklagsanslutningar. I denna konstruktion används en 

kombination av både cellplast och stenull. Mellan de två olika isoleringsmaterialen skapas ett 

kapillärbrytande skikt. Det gör att fukten som tagit sig in igenom putsen har möjlighet att torka ut 

fortare än om bara cellplast hade använts. Det är på grund av stenullens egenskap att vara 

diffusionsöppen. Stenull tillverkas av smält diabas som genom roterande spinnhjul bildar långa fibrer 

som formas till isolerskivor. En av materialet viktigaste egenskaper är att stenullen har en hög 

smälttemperatur som ger bra skydd för brand. Cellplasten däremot är mycket brandfarlig då 

materialet smälter, men i samverkan med utanpåliggande stenull minskars både brandrisken och 

brandspridningen. Cellplastisoleringen tillverkas av polystyren och innehåller slutna luftfyllda celler 

som ger isoleringsmaterialets goda egenskaper 

5.6.5 Ångtäthet 

Betong har egenskaper som gör att materialet har ett högt ånggenomgångsmotstånd vilket skapar 

god ångtäthet. 
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6 Analys av väggkonstruktioner 

6.1 Metoder 
Analysen är indelad i tre delar; 

1. Sammanställning av väggkonstruktioner 

2. Jämförelse mellan väggtjocklek och U-värden 

3. Bedömning av vilka risker som väggkonstruktionerna utsätts för eller hur bra respektive material 

klarar sin tänkta funktion. 

Analysens första del visar en sammanställning över väggtyperna. Vi har valt att analysera våra 

väggtyper i kategorierna ”lätta” respektive ”tunga” konstruktioner. 

 1. Lätta konstruktioner är utfackningsväggar med trä eller stålregelstomme. Konstruktionen är en 

mycket välbeprövad byggmetod och en mycket prisvärd byggteknik för att skapa yteffektiva 

ytterväggar. 

2. Tunga konstruktioner är sandwichelement, skalvägg med platsgjuten betong eller prefabricerade 

betongelement. 

Konstruktionerna är mycket robusta väggtyper med hög beständighet som i stort sätt ger en 

underhållsfri ytterväggskonstruktion. 

 

Analysens andra del redovisar en jämförelse mellan väggkonstruktionernas tjocklekar och väggtypens 

U-värde. Vi kommer även i denna del att dela upp väggtyperna i lätta respektive tunga 

konstruktioner, då vi anser att det är för stora skillnader mellan kategorierna för att göra en rättvis 

bedömning gällande jämförelse av konstruktionernas tjocklekar och U-värden.  

Analysens tredje del är en kvalitativ bedömning av vilka risker som ytterväggens funktioner kan 

utsättas för eller hur bra respektive material klarar sin tänkta funktion. 
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6.2 Sammanställning av väggkonstruktioner 

6.2.1 Sammanställning, lätta konstruktioner 

 

 Väggtyp 1 Väggtyp 2 Väggtyp 3 

Väggtjocklek (mm) 311 312 307 

U-värde (W/m2C) 0,148 0,157 0,171 

Prefabriceringsgrad (Låg, Medel, 
Hög) 

Låg Låg Låg 

Prisbild, (låg, medel, hög) Låg Medel Medel+ 

Ytskikt/Regnskydd (mm) 10 Puts 20 puts 20 Puts 

Ångtäthet  PE- folie PE- folie PE- folie 

Värmeisolering (mm) 80 Minull 80 Minull 50 Minull 

  195 Minull 145 Lösull 170 Minull 

    45 Minull 45 Minull 

Total isoleringstjocklek (mm) 275 270 265 

Vindskydd (mm) 13 Glasroc H Storm 9 Glasroc H Storm 9 Glasroc H Storm 

Centrumavstånd Reglar (mm) 600 (stomme) 600 (stomme) 450 (Stomme) 

    450 
(installationsskikt) 

450 (Installationsskikt) 

Regelstomme Träreglar Träreglar Stålreglar 

Köldbryggor 
  

Stålpelare, 
195 regel 

Stålpelare 
  

Stålpelare, 
Stålregel 

Installationsskikt Nej Ja Ja 

Risk för punktering av PE-folien Risk Risk   

Tabell 6.2.1 Lätta konstruktioner, 
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6.2.2 Sammanställning tunga konstruktioner   

 Väggtyp 4 Väggtyp 5 Väggtyp 6 

Väggtjocklek (mm) 421 360 375 

U-värde (W/m2C) 0,12 0,15 0,175 

Prefabriceringsgrad (Låg, 
Medel, Hög) 

Hög Låg Medel 

Prisbild Hög Hög Hög 

Ytskikt/Regnskydd (mm) 60 Betong 10 Puts 20 Puts 

Ångtäthet Betong Betong Betong 

Värmeisolering (mm) 300 Cellplast 150 PIR- isolering 50 Stenull 

      150 Cellplast 

Total isoleringstjocklek (mm) 300 150 200 

Köldbryggor 
  

Mellan elementen och  
vid anslutningar till 

fönster 

Undviks pga.  
heltäckande 

isolering 

Undviks pga.  
heltäckande 

isolering 

Tabell 6.2.2 Tunga konstruktioner  
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6.3 Jämförelse av ytterväggskonstruktionernas tjocklek och U-värde. 

Syftet med denna jämförelse är att vi vill urskilja en väggtyp med lågt U-värde som samtidigt är 

yteffektiv och robust. Väggtyperna bedöms utifrån 1-3, där 1 innebär bredast väggkonstruktion och 

högst U-värde, respektive 3 poäng som motsvarar en tunnare väggkonstruktion och ett lågt U-värde. 

 

 Lätta konstruktioner  

    

 Väggtyp 1 Väggtyp 2 Väggtyp 3 

Väggtjocklek (mm) 311 312 307 

Bedömning 2 1 3 

U-värde (W/m2, C) 0,148 0,157 0,171 

Bedömning 3 2 1 

    

Sammanlagd 
bedömning 

5 3 4 

Tabell 6.3 Lätta konstruktioner, jämförelse mellan väggtjocklek och väggtypens U-värde 

  

Enligt tabellen 6.3 har väggtyp 1 fått högsta sammanlagda bedömning som visar att 

väggkonstruktionen har en lämplig kombination av en tunn väggkonstruktion med lågt U-värde.  

 

 

 Tunga konstruktioner  

    

 Väggtyp 4 Väggtyp 5 Väggtyp 6 

Väggtjocklek (mm) 420 360 375 

Bedömning 1 3 2 

U-värde (W/m2, C) 0,12 0,15 0,175 

Bedömning 3 2 1 

    

Sammanlagt 
bedömning 

4 5 3 

Tabell 6.3.1 Tunga konstruktioner, jämförelse mellan väggtjocklek och väggtypens U-värde 

 

Tabell 6.3.1 visar att väggtyp 5 har det bästa sambandet mellan en tunn väggkonstruktion och ett lågt 

U-värde.  
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6.4 Riskbedömning av väggkonstruktionerna 

Utifrån våra utförda studiebesök med tillhörande intervjuer samt vår valda referensram kommer vi i 

denna del att presentera en riskbedömning av de undersökta ytterväggskonstruktionernas ingående 

funktionsdelar. 

Varje ytterväggskonstruktion kommer att bedömas utifrån betyg, där 1 är lägst (stor risk för problem) 

och 3 är högst (liten risk för problem och väggskiktet/materialet har goda förutsättningar för sin 

funktion). Vid varje bedömning för respektive väggtyps funktion framgår en motivering till det valda 

betyget. 

De funktioner som kommer att bedömas är följande: 

Regnskydd, vindskydd, värmeisolering, ångtäthet och övrigt. 
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Väggtyp 1 Bedömning Motivering 

Regnskydd 2 Stora krav ställs på tätheten i fasadskiktet, en liten 
otäthet eller spricka i putsen kan på grund av vindtrycket 
pressa in vatten i konstruktionen. Tjockleken på putsen 
påverkar hur mycket vatten som kan bindas i materialet 
innan det kommer i kontakt med bakomliggande delar i 
konstruktionen. Ett tjockare lager av puts är 
fördelaktigare att använda i en väggkonstruktion som 
innehåller organiskt material. 

Vindskydd 3 Vindskivan är fuktbeständig, men det är viktigt att 
skarvar mellan vindskivorna blir täta för att inte riskera 
luftrörelser i isoleringen och att inträngande fukt inte ska 
komma i kontakt med organiskt material. 

Ångtäthet 1 Denna konstruktion har inte något installationsskikt, 
vilket ställer stora krav på noggrannheten i utförandet 
med monteringen av plastfolien. Där elinstallationer 
korsar plastfolien finns risk för luftläckage, vilket kan leda 
till fuktproblem i konstruktionen. Då plastfolien endast 
skyddas av en 13 mm, gipsskiva från insidan, finns risk för 
punktering av plastfolien i framtiden, vid exempelvis 
montering av hylla på väggen och fuktig inomhusluft kan 
läcka ut och kondenseras mot kallare ytor. 

Värmeisolering 
Köldbryggor 

2 Genom att använda två isoleringsskikt, kommer den 
stående träregeln bilda en köldbrygga i väggen. De 
bärande stålpelarna ger även uppkomst till köldbryggor. 

Övrigt 1 Trä är ett organiskt material och under produktionen 
finns det risk att materialet absorberar fukt. Det är därför 
viktigt att kontrollera att trä med för hög fukthalt inte 
byggs in, utan får möjlighet att torka ut innan 
konstruktionen blir för tät. 

Summa  9  
Tabell 6.4 Bedömning väggtyp 1  

  



35 
 

Väggtyp 2  Bedömning Motivering 

Regnskydd 3 Tjockleken på putsen gör att den har god förmåga 
att magasinera och transportera fukt.  

Vindskydd 3 Vindskivan är fuktbeständig, med det är viktigt att 
skarvar mellan vindskivorna blir täta för att inte 
riskera luftrörelser i isoleringen och att inträngande 
fukt inte ska komma i kontakt med organiskt 
material. 

Ångtäthet 1 På grund av valet med lösullisolering mellan 
reglarna i stommen, måste plastfolien skäras upp i 
varje regelfack när lösullen sprutas in. Detta leder 
till många onödiga punkteringar i tätskiktet, vilket 
hade undvikts om en annan metod hade valts. Ett 
noggrant efterarbete måste utföras för att 
väggkonstruktionen skall bli ångtät. 

Värmeisolering 
Köldbryggor 

2 Tre skilda lager med värmeisolering undviker 
genomgående köldbryggor. Lösull har sämre 
värmekonduktivitet än traditionell isoleringsmatta. 
Ofrånkomliga köldbryggor vid bärande stålpelare. 

Övrigt 1 Utfackningselementen levereras väderskyddade 
och skyddsplasten måste sitta kvar på utsidan av 
stommen tills putsskivan monteras, annars är 
risken stor att fuktkänsliga material påverkas av 
nederbörd. På studiebesöken uppmärksammade vi 
att det slarvades med både oskyddad upplagsplats 
och att skyddsplasten var bristfällig på en del 
partier av ytterväggarna. 

Summa 10  
Tabell 6.4.1 Bedömning väggtyp 2 
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Väggtyp 3 Bedömning Motivering 

Regnskydd 3 Tjockleken på putsen gör att den har god förmåga 
att magasinera och transportera fukt. 

Vindskydd 3 Vindskivan är fuktbeständig, men det är viktigt att 
skarvar mellan vindskivorna blir täta för att inte 
riskera luftrörelser i isoleringen och att inträngande 
fukt inte kommer i kontakt med organiskt material. 

Ångtäthet 2 Plastfolien placeras en bit in i konstruktionen och 
elektriska installationer kan dras i ett eget skikt 
utan att skada plastfolien. Svårt att få till tätheten i 
skarvar och anslutningar med detaljer. Utsatta 
lägen där det kan vara svårt att uppnå täthet vid 
användandet av en plastfolie är exempelvis vid 
anslutningar mellan yttervägg och fönsterkarm. En 
annan orsak kan vara att bygghandlingarna inte 
visar alla detaljer, vilket ofta leder till att uppgiften 
”löses på plats” och att det då blir ett dåligt utfört 
arbete.  

Värmeisolering 
Köldbryggor 

3 Värmeisoleringen delas upp i tre skikt, vilket är bra 
för att undvika genomgående köldbryggor från 
stålreglar, men oundvikliga köldbryggor uppstår vid 
bärande stålpelare. 

Övrigt 3 Eftersom väggen är uppbyggd med slitsade 
stålreglar är den inte lika känslig för fuktproblem 
som en konstruktion med träreglar. 

Summa 14  
Tabell 6.4.2 Bedömning väggtyp 3 
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Väggtyp 4 Bedömning Motivering 

Regnskydd 3 Betong har god förmåga att både uppta och avge fukt, vilket 
gör det lämpligt att använda som yttersta skikt. 

Vindskydd 3 Betongelementen i sig är helt lufttäta och risker för luftläckage 
undviks genom att elementen undergjuts och skarvar mellan 
elementen tätas med bruk och fogskum.  

Ångtäthet 2 Det är viktigt att se till att bruket fyller ut hålrummen i 
skarvarna mellan elementen och att undergjutning blir 
noggrant utförd. Betongskivorna i sig har högt 
ånggenomgångsmotstånd. 

Värmeisolering 
Köldbryggor 

2 Tjockt skikt av cellplast.  
Cellplasten saknar kapillärsugande egenskaper, inträngande 
vatten kan förflytta sig via skarvar och ta sig vidare till 
anslutningar mellan betongen och fönsterdetaljer.  

Övrigt 2 Konstruktionen är fuktsäker då inga organiska material 
används. De prefabricerade betongskivorna innehar hög 
fukthalt. I den yttre betongskivan kommer fukten att torka ut 
vid gynnsamma förhållanden, men snabbt fuktas upp igen vid 
påverkan av regn.  

Summa 12  
Tabell 6.4.3 Bedömning väggtyp 4 
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Väggtyp 5 Bedömning Motivering 

Regnskydd 3 Putsen har förmåga att binda en viss mängd vatten, som 
sedan kan torka ut vid gynnsamma förhållanden.  

Vindskydd 3 Väggarna platsgjuts tillsammans med bjälklaget, vilket leder 
till en mycket god lufttäthet, då stommen inte kommer ha 
några skarvar. Anslutningar mellan fönster- och dörrkarmar 
tätas med expanderade drevband.  

Ångtäthet 3 Betongen har ett högt ångengångsmotstånd. Genom att 
stommen och bjälklaget gjuts samman med 
självkompakterande betong, uppnås en ångtät konstruktion. 

Värmeisolering 
Köldbryggor 

3 PIR-isolering är ett effektivt isoleringsmaterial med lågt λ-
värde, vilket gör att den utanpåliggande isoleringstjockleken 
kan minskas utan att värmeegenskaperna i 
väggkonstruktionen försämras. Genom att bygga tunnare 
väggar fås en större bostadsyta. 

Övrigt 2 Konstruktionen är i stort sätt fuktsäker. De cementbundna 
träfiberskivorna innehåller aluminiumsulfat vilket gör att 
mögelpåväxt förhindras. Genom att betongen platsgjuts 
kommer det ta lång tid innan betongen trokar ut. Eftersom 
värmeisoleringen inte absorberar någon fukt kommer fukten 
att torka inåt i konstruktionen, därför bör inte fuktkänsliga 
material placeras på insidan av väggen. 

Summa 14  
Tabell 6.4.4 Bedömning väggtyp 5 
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Väggtyp 6 Bedömning Motivering 

Regnskydd 3 Putsen har förmåga att binda en vissmängd fukt som kan 
torka ut vid gynnsamma förhållanden. 

Vindskydd 3 Betongelementen i sig är helt lufttäta och risker för luftläckage 
undviks genom att elementen undergjuts och genom att 
skarvar mellan elementen tätas med bruk och fogskum. 
Cellplasten är diffusionstät och monteras i förband utanpå 
betongstommen, vilket ger bra vindskydd över skarvar. 

Ångtäthet 2 Betongen har ett högt ångengångsmotstånd, men tätheten 
kan vara svår att uppnå i skarvar mellan elementen, för att det 
kan vara svårt att se till att bruket fyller ut alla hålrum. 

Värmeisolering 3 Två lager, bestående av stenull och cellplast. Stenullen har 
även möjlighet att binda en del fukt som kommer in genom 
fasaden och tillsammans med den diffusionsöppna putsen kan 
fukten torka ut vid gynnsamma förhållanden. 

Övrigt 2 Konstruktionen är fuktsäker då inga organiska material 
används, men eftersom cellplasten inte absorberar någon fukt 
kommer betongen att torka ut inåt i konstruktionen.  De 
prefabricerade betongelementen innehar hög fukthalt. 

Summa 13  
Tabell 6.4.5 Bedömning väggtyp 6 

 6.5 Sammanställning av analys 
 

 

 

 

 

 

  

Väggtyp 4 12 

Väggtyp5 14 

Väggtyp6 13 

Väggtyp 1 9 

Väggtyp 2 9 

Väggtyp 3 14 

Tabell 6.5.1 Sammanställning lätta konstruktioner 

Tabell 6.5.2 Sammanställning tunga konstruktioner 
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6.6 Resultat 

6.6.1 Lätta konstruktioner 

Vår analys visar att väggtyp 1 har en lämplig kombination av en tunn väggkonstruktion med lågt U-

värde, men risker med fuktproblem gör att vi inte anser den som ett bra val. Den väggtyp som vi 

rekommenderar att använda är väggtyp 3, vilken är den konstruktion, som i vår analys klarar 

funktionskraven bäst. 

6.6.2 Tunga konstruktioner 

Uppbyggnaden av väggtyp 4 gör att den får ett lågt U-värde, men tjockleken påverkar och 

försäljnings- och uthyrningsbar yta minskar. Den väggtyp som vi rekommenderar att använda är 

väggtyp 5, vilken är den konstruktion, som i vår analys klarar funktionskraven bäst. 

  



41 
 

7 Slutsatser 

Genom detta examensarbete har vi kartlagt några av de ytterväggskonstruktioner som används i 

dagens energieffektiva flerbostadshus. Då utvecklingen inom området sker kontinuerligt har det 

uteslutande varit mycket viktigt för oss att göra studiebesök och intervjuer på byggarbetsplatser. Ett 

hinder med denna metod var att arbetet med att få kontakt med byggentreprenörer och genomföra 

studiebesök varit mycket tidskrävande. 

Utifrån vår kartläggning av byggfysikaliska parametrar och ytterväggkonstruktioners olika funktioner 

har vi kunnat identifiera en väggtyp i vardera kategorin, lätt konstruktion respektive tung 

konstruktion som utmärker sig som att vara bäst lämpade för byggnad av flerbostadshus. De 

väggtyper som vi anser är väggtyp 3 som är en utfackningsvägg bestående av stålreglar och väggtyp 5 

som är en konstruktion av platsgjuten betong. Genom vår analys där vi har jämfört sex olika 

ytterväggskonstruktioner ur byggfysikaliska aspekter och risker, har vi försökt att påvisa vilka detaljer 

och metodval som är viktiga för att skapa en beständig ytterväggskonstruktion.  

I samband med våra studiebesök har vi fått förståelse om att alla projekt är unika och att 

ytterväggskonstruktionerna sätts till projektets förutsättningar. Byggnadsprojekt som kommer att 

ägas och förvaltas av extern beställaren använder sig till stor del uteslutande av en tung stomme. 

Intresset finns då från externa beställarens sida att uppföra en byggnad som är både ekonomisk 

hållbar och underhållsfri ytterväggskonstruktionen lång tid framöver. Medan om projektet byggs i 

egen regi, vill entreprenören ha en lätt konstruktion i form av en utfackningsvägg som både är 

ekonomisk konkurrenskraftig och yteffektiv ytterväggskonstruktion. 
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8 Rekommendationer 

 
För att kunna göra ytterligare jämförelser mellan de olika ytterväggskonstruktionerna bör djupare 

undersökningar göras. Genom att tidigt bestämma vilken eller vilka parametrar som ska analyseras, 

är det lättare att samla in liknande jämförbar ritningsinformation från olika byggentreprenörer och 

byggprojekt. 

Det fortsatta arbetet bör vara inriktat på att undersöka om det är möjligt att få tag i specifika 

detaljritningar från byggentreprenörer som visar hur anslutningar mellan olika detaljer löses och 

ritningar där det går att undersöka påverkan av köldbryggor. 

Det vore även intressant att undersöka hur detaljritningar kan utvecklas för att i framtiden, 

underlätta svårigheter i produktionen och för att motverka att en del moment ”löses på plats” på 

grund av avsaknaden av ritningar över vissa detaljanslutningar.  
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10 Förkortningar och definitioner 

 
Ånghalt:  Beteckning v, enhet [kg/m3]  

Anger hur många kilogram vattenånga det finns per m3 luft 

Relativ fuktighet:  Den relativa luftfuktigheten definieras som kvoten mellan ånghalt 

och mättnadsånghalt. 

Fukthalt: Beteckning w, enhet [kg/m3] 

Ett mått på hur många kilogram vatten det finns per m3 av 

materialet.  

Fuktkvot:  Beteckning u, enhet [% eller kg/kg] 

Är förhållandet mellan fuktinnehållet i kilogram och mängden torrt 

material i kilogram.  

Värmegenomgångskoefficient: Beteckning U, enhet [W/m2⁰C] 

Definieras som den värmemängd som per tidsenhet passerar genom 

en ytenhet av konstruktionen då skillnaden i lufttemperatur på båda 

sidor av konstruktionen är en grad.   

Specifik värmekapacitet: Beteckning c, enhet [Ws/kgK] 

Anger den mängd i Ws eller J som åtgår för att höja temperaturen en 

grad K i en kubikmeter av materialet. 

Värmekonduktivitet:  Beteckning λ, enhet [W/mK]. Den värmemängd per sekund som 

passerar igenom en kvadratmeters yta av ett material med tjockleken 

en meter då temperaturdifferensen över materialet är en grad K. 

Värmemotstånd: Beteckning: Ri enhet [m2K/W] 

Beskriver materialets värmeisoleringsförmåga och är beroende av 

både materialets tjocklek och dess λ-värde. 

Värmeövergångsmotstånd: Beteckning: Rsi och Rse enhet [m2K/W] 

Tillkommer vid beräkning av värmemotstånd genom 

byggnadskonstruktioner på grund av konvektivt värmeutbyte och 

strålningsutbyte med omgivningen. 

Rimliga medelvärden för praktiska beräkningar av 

övergångsmotstånd: 

Rsi = 0,13 m2K/W för konstruktioners innerytor 

Rse = 0,04 m2K/W för konstruktioners ytterytor 
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Klimatzon I Norrbo ens,  ästerbo ens och  ämtlands län.  
Klimatzon II    ästernorrlands, Gävleborgs,  alarnas och  ärmlands län.  
Klimatzon III    ästra Götalands,  önköpings, Kronobergs, Kalmar,  stergötlands, 

Södermanlands,  rebro,  ästmanlands, Stockholms,  ppsala, Skåne, 
Hallands, Blekinge och Gotlands län.  

 
Normalår:   edelvärdet av utomhusklimatet (t.ex. temperatur) under en längre 

 dsperiod (t.e .  0 år).  
 

Nollenergihus: En byggnad som under året levererar lika mycket energi som den 

köper in. I praktiken blir byggnaden självförsörjande över året 

Lågenergihus: Samlings begrepp för byggnader som använder mindre energi än vad 

gällande byggnorm kräver. 

Tunnputs och tjockputs: Puts består av bindemedel, tillsatser, sand och vatten. 

Tunnputs 2-8 mm, tjockputs >8mm 
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11 Bilagor 
 

Typ1  311mm           

Beräkning U-värde enligt ʎ-värdesmetoden       

  Material % d λ R Enhet 

1 Rse = 0,04       0,04 m2   ⁰C/W 

2 Puts    0,01 1,0 0,01 m2   ⁰C/W 

3 Minull   0,08 0,036 2,22 m2   ⁰C/W 

4 Glasroc H Storm   0,009 0,25 0,04 m2   ⁰C/W 

5 Trä 0,12 0,195 0,14   m2   ⁰C/W 

  Minull 0,88 0,195 0,036 4,0 m2   ⁰C/W 

6 PE-folie   0,2 0 0 m2   ⁰C/W 

7 Gyproc GNE   0,013 0,25 0,052 m2   ⁰C/W 

8 Rsi = 0,13       0,13 m2   ⁰C/W 

  Summa R (∑Rʎ)       6,516 m2   ⁰C/W 

 Uʎ = 1/∑R = 1/6,516       0,153 W/m2   ⁰C 

 

Beräkning U-värde enligt U-värdesmetoden       

  Material d ʎ RTrä RIsolering Enhet 

1 Rse = 0,04     0,04 0,04 m2   ⁰C/W 

2 Puts  0,01 1 0,01 0,01 m2   ⁰C/W 

3 Minull 0,08 0,036 2,22 2,22 m2   ⁰C/W 

4 Glasroc H Strom 0,009 0,225 0,04 0,04 m2   ⁰C/W 

5 Trä 0,195 0,14 1,39 0 m2   ⁰C/W 

6 Minull 0,195 0,036 0 5,42 m2   ⁰C/W 

6 PE-folie 0,2 0 0 0 m2   ⁰C/W 

7 Gyproc GNE 0,013 0,25 0,052 0,052 m2   ⁰C/W 

8 Rsi = 0,13     0,13 0,13 m2   ⁰C/W 

  Summa R (∑Rʎ)     3,89 7,91 m2   ⁰C/W 

 

UTrädel = 1/∑RTrä = 1/3,89  0,257       W/m2   ⁰C 

UIsolerdel= 1/∑RIsol = 1/7,91    0,126     W/m2   ⁰C 

 

UU-värde i proportion till % -andelar:     

UU = 12 % x 0,257 + 88 % x 0,126 =       0,142    W/m2 x ⁰C 

 

  
           
     

     
                 

           
         

 

U-värde väggtyp1 

0,148 W/m2   ⁰C 
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Typ2 312mm           

Beräkning U-värde enligt λ-värdesmetoden       

  Material % d λ (λm) R Enhet 

1 Rse = 0,04       0,04 m2   ⁰C/W 

2 Puts    0,02 1,0 0,02 m2   ⁰C/W 

3 Mineralull   0,08 0,036 2,22 m2   ⁰C/W 

4 Glasroc H Storm   0,009 0,225 0,04 m2   ⁰C/W 

5 Trä 0,12 0,145 0,14   m2   ⁰C/W 

  Lösull 0,88 0,145 0,042 2,7 m2   ⁰C/W 

6 PE-folie   0,2 0 0 m2   ⁰C/W 

7 Trä 0,14 0,045 0,14   m2   ⁰C/W 

  Minull 0,86 0,045 0,036 0,89 m2   ⁰C/W 

8 Gyproc GNE   0,013 0,25 0,05 m2   ⁰C/W 

  Rsi = 0,13       0,13 m2   ⁰C/W 

  Summa R (∑Rʎ)       6,091 m2   ⁰C/W 

 Uʎ = 1/∑R = 1/6,091  =      0,164 W/m2   ⁰C 

 

a) 145 regel och 45 regel 12 % x 14 % 1,7% 

b) 145 minull och 45 regel 88 % x 14 % 12,3% 

c) 145 regel och 45 minull 12 % x 86 % 10,3% 

d) 145 minull och 45 minull 88 % x 86 % 75,7% 

 

  Material a (1,7 %) b (12,3 %) c  (10,3 %) d (75,7 %)   

   Regel-Regel Minull-Regel Regel-Minull Minull-Minull   

1 Rse = 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 m2   ⁰C/W 

2 Puts  0,02 0,02 0,02 0,02 m2   ⁰C/W 

3 Mineralull 2,22 2,22 2,22 2,22 m2   ⁰C/W 

4 Glasroc H Storm 0,04 0,04 0,04 0,04 m2   ⁰C/W 

5 Trä 1,04 0 1,04 0 m2   ⁰C/W 

  Lösull 0 3,45 0 3,45 m2   ⁰C/W 

6 PE-folie 0 0 0 0 m2   ⁰C/W 

7 Trä 0,32 0,32 0 0 m2   ⁰C/W 

  Minull 0 0 1,25 1,25 m2   ⁰C/W 

8 Gyproc GNE 0,05 0,05 0,05 0,05 m2   ⁰C/W 

  Rsi = 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 m2   ⁰C/W 

Summa R (∑Ra,b,c,d) 3,859 6,276 4,788 7,205 m2   ⁰C/W 

 

Ua = 1/∑Ra = 1/3,859 0,259       W/m2   ⁰C 

Ub = 1/∑Rb = 1/6,276   0,159     W/m2   ⁰C 

Uc = 1/∑Rc = 1/4,788     0,209   W/m2   ⁰C 

Ud = 1/∑Rd = 1/7,205       0,139 W/m2   ⁰C 

 

UU = 0,017x0,259 + 0,123x0,159 + 0,103x0,209 + 0,757x0,139 = 0,151 W/m2   ⁰C 

 

  
           
     

     
                 

           
         

 

U-värde väggtyp 2 

0,157 W/m2   ⁰C 
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Typ3 307mm           

Beräkning U-värde enligt λ-värdesmetoden       

  Material % d λ (λm) R Enhet 

1 Rse = 0,04       0,04 m2   ⁰C/W 

2 Puts    0,02 1,0 0,02 m2   ⁰C/W 

3 Glasull   0,05 0,036 1,39 m2   ⁰C/W 

4 Glasroc H Storm   0,009 0,225 0,04 m2   ⁰C/W 

5 Stålregel 0,01 0,17 6,12   m2   ⁰C/W 

  Minull 0,99 0,17 0,036 1,76 m2   ⁰C/W 

6 PE-folie   0,2 0 0 m2   ⁰C/W 

7 Trä 0,14 0,045 0,14   m2   ⁰C/W 

  Glasull 0,86 0,045 0,036 0,89 m2   ⁰C/W 

8 Gyproc GNE   0,013 0,25 0,05 m2   ⁰C/W 

  Rsi = 0,13       0,13 m2   ⁰C/W 

  Summa R (∑Rʎ)       4,316 m2   ⁰C/W 

 Uʎ = 1/∑R = 1/4,316   =     0,232 W/m2   ⁰C 

 

a) 170 regel och 45 regel 1 % x 14 % 0,14% 

b) 170 minull och 45 regel 99 % x 14 % 13,86% 

c) 170 regel och 45 minull 1 % x 86 % 0,86% 

d) 170 minull och 45 minull 99 % x 86 % 85,14% 

 

  Material a (0,14 %) b (13,86 %) c  (0,86 %) d (85,14%)   

   Regel-Regel Minull-Regel Regel-Minull Minull-Minull   

1 Rse = 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 m2   ⁰C/W 

2 Puts  0,02 0,02 0,02 0,02 m2   ⁰C/W 

3 Glasull 1,39 1,39 1,39 1,39 m2   ⁰C/W 

4 Glasroc H Storm 0,04 0,04 0,04 0,04 m2   ⁰C/W 

5 Stålregel 0,03 0 0,03 0 m2   ⁰C/W 

  Minull 0 4,72 0 4,72 m2   ⁰C/W 

6 PE-folie 0 0 0 0 m2   ⁰C/W 

7 Trä 0,32 0,32 0 0 m2   ⁰C/W 

  Glasull 0 0 1,25 1,25 m2   ⁰C/W 

8 Gyproc GNE 0,05 0,05 0,05 0,05 m2   ⁰C/W 

  Rsi = 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 m2   ⁰C/W 

Summa R (∑Ra,b,c,d) 2,018 6,713 2,947 7,641 m2   ⁰C/W 

 

Ua = 1/∑Ra = 1/2,018 0,496       W/m2   ⁰C 

Ub = 1/∑Rb = 1/6,713   0,149     W/m2   ⁰C 

Uc = 1/∑Rc = 1/2,947     0,339   W/m2   ⁰C 

Ud = 1/∑Rd = 1/7,641       0,131 W/m2   ⁰C 

 

UU = 0,0014x0,496+0,137x0,149+0,0086x0,339+0,8514x0,131= 0,136 W/m2   ⁰C 

 

  
           
     

     
                 

           
         

 

U-värde väggtyp 3 

0,171 W/m2   ⁰C 
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Typ4 420mm           

Beräkning U-värde enligt λ-värdesmetoden       

  Material % d λ (λm) R Enhet 

1 Rse = 0,04       0,04 m2   ⁰C/W 

2 Betong   0,06 1,7 0,04 m2   ⁰C/W 

3 Cellplast   0,3 0,037 8,11 m2   ⁰C/W 

4 Betong   0,06 1,7 0,04 m2   ⁰C/W 

  Rsi = 0,13       0,13 m2   ⁰C/W 

 Summa R (∑Rʎ)       8,349 m2   ⁰C/W 

 Uʎ = 1/∑R = 1/8,349       0,12 W/m2   ⁰C 

 

 

U-värde väggtyp 4 

0,12 W/m2   ⁰C 

 

 

 

Typ5 360 mm           

Beräkning U-värde enligt λ-värdesmetoden       

  Material % d λ (λm) R Enhet 

1 Rse = 0,04       0,04 m2   ⁰C/W 

2 Puts   0,01 1,0 0,01 m2   ⁰C/W 

3 Pir isolering   0,15 0,024 6,25 m2   ⁰C/W 

4 Cementfiberskiva   0,024 0,35 0,07 m2   ⁰C/W 

5 Betong   0,152 1,7 0,09 m2   ⁰C/W 

6 Cementfiberskiva   0,024 0,35 0,07 m2   ⁰C/W 

  Rsi = 0,13       0,13 m2   ⁰C/W 

  Summa R (∑Rʎ)       6,657 m2   ⁰C/W 

 Uʎ = 1/∑R = 1/6,657       0,15 W/m2   ⁰C 

 

 

U-värde väggtyp 5 

0,15 W/m2   ⁰C 
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Typ6 375mm           

Beräkning U-värde enligt λ-värdesmetoden       

  Material % d λ (λm) R Enhet 

1 Rse = 0,04       0,04 m2   ⁰C/W 

2 Puts   0,02 1,0 0,02 m2   ⁰C/W 

3 Stenull   0,05 0,036 1,39 m2   ⁰C/W 

4 Cellplast   0,15 0,07 4,05 m2   ⁰C/W 

5 Betong   0,155 1,7 0,09 m2   ⁰C/W 

  Rsi = 0,13       0,13 m2   ⁰C/W 

  Summa R (∑Rʎ)       5,724 m2   ⁰C/W 

 Uʎ = 1/∑R = 1/5,724       0,175 W/m2   ⁰C 

 

U-värde väggtyp 6 

0,175 W/m2   ⁰C 

 

 

 

 


