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Förord 

Föreliggande examensarbete är det avslutande momentet för vår högskoleingenjörsutbildning inom 
byggteknik och design vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Examinator är avdelningschef för 
utbildningen, Per Roald. Arbetet har utförts under våren 2011 på uppdrag av Fiskarhedenvillan AB och 
behandlar bearbetning av ett ytterväggsförslag med hänsyn till energi, statik, fukt och kostnad. 
Förhoppningen är att ytterväggsförslaget blir ett bra underlag att utgå ifrån vid framtagande av en ny 
ytterväggskonstruktion. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare på Fiskarhedenvillan, konstruktör Daniel Söderström, som 
hela tiden har funnits till hands för att svara på frågor. Detsamma gäller även Anders Berggren som också 
är konstruktör på Fiskarhedenvillan. Vi har under arbetets gång haft stor nytta av Daniels och Anders tips 
och råd som de engagerat har delat med sig utav.  
 
Vi vill också tacka professor Kai Ödeen som är vår handledare från KTH. Han har hjälpt till med struktur 
av rapporten och gett oss bra feedback under arbetets gång. Ett tack riktas även till Andreas Norell från 
ÅF som har bidragit med mycket information om vårt referenshus. Slutligen vill vi också tacka Fredrik 
Söderlund (konstruktör, Fiskarhedenvillan) och Jonas Nilsson (teknisk chef, Fiskarhedenvillan). 
 
Stockholm, juni 2011 
Anton Schöllin 
Mark Widell 
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Sammanfattning 

I detta examensarbete studeras kommande energikrav för byggnader i Sverige och i synnerhet kraven på 
specifik energianvändning. Detta mot bakgrund av EU-kommissionens och EU-parlamentets direktiv, 
EPBD2, om nära nollenergibyggnader 2020. Därefter bearbetas ett förslag på en ny 
ytterväggskonstruktion som med lägre U-värde än den befintliga ytterväggen ska sänka 
Fiskarhedenvillans olika hustypers specifika energianvändning. Syftet med sänkningen är att möjliggöra 
för Fiskarhedenvillan att uppfylla de kommande energikraven. 
 
Det är många parametrar som måste uppfyllas och det nya ytterväggsförslaget analyseras förutom ur 
energisynpunkt även med hänsyn till statik, fukt och kostnad. Beräkningar för statik och specifik 
energianvändning har gjorts för ett referenshus.  
 
Resultatet av att byta ut den befintliga ytterväggskonstruktionen mot det framarbetade förslaget med  
ca 33 % lägre U-värde gav endast en sänkning med ca 6 % av den specifika energianvändningen. För att 
sänka referenshusets specifika energianvändning ytterligare bör även resterande delar av klimatskalet 
förbättras samt ett annat uppvärmningssätt väljas. 
  
Avslutningsvis diskuteras resultatet och vi lämnar rekommendationer för fortsatta studier.  
  
 
Nyckelord: U-värde , ytterväggskonstruktion, specifik energianvändning, nära 

nollenergibyggnad, statik, energikrav. 

       

 

  



 

vi 
 

Abstract 

This thesis studies future energy requirements for buildings in Sweden and in particular the 
requirements for specific energy use. This is in light of the European Commission and European 
Parliament Directive, EPBD2, on nearly-zero energy buildings 2020. A proposal for a new exterior wall 
construction in Fiskarhedenvillan houses with lower U-value than the existing exterior wall is analyzed. 
The purpose of the new wall is to reduce the specific energy use to enable Fiskarhedenvillan to meet the 
future energy requirements. 
 
There are many parameters that must be considered. The proposed new exterior wall construction is 
analyzed not only from the energy point of view but also with regard to statics, moisture and cost. 
Calculations for the statics and the specific energy use have been made for a reference building. 
 
The changed design of the exterior wall resulted in a reduction of the U-value with 33 % but only 6 % of 
the specific energy use. A further reduction of the specific energy use for the reference house requires 
improved design of the remaining building envelope and a new heating method. 
 
Furthermore the results are discussed and recommendations for further studies are given.   
 
 
Keywords:  U-value, exterior wall construction, specific energy use, nearly-zero   
    energy building, static, energy requirements. 
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1. Inledning 

Här redovisas arbetets bakgrund, syfte med frågeställning, metod samt avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

De globala miljöproblemen är ett stort hot mot vår jord och dess befolkning. Jordens medeltemperatur 
har varit i stort sett oförändrad under 10 000 år, fram till att den industriella revolutionen startade i 
slutet av 1700-talet. Sedan dess har medeltemperaturen stigit drastiskt och många forskare är idag eniga 
om att begränsa stigningen till totalt 2 °C (1). Om inte begränsningen lyckas menar forskarna att 
konsekvenserna skulle bli väldigt allvarliga, i form av; brist på sötvatten, stigande vattennivåer, minskad 
biologisk mångfald, utbredning av tropiska sjukdomar och extrema väderförhållanden (2). Mot bakgrund 
av tvågradersmålet har EU satt upp energimål om att minska växthusgasutsläppen med 20 % till 2020 
jämfört med nivån 1990. Dessutom bör nivån vara halverad 2050 och därefter fortsätta minska (3). 

I Sverige kan energianvändningen delas upp i tre olika sektorer: bostäder och service, industri samt 
transporter, se fördelning enligt figur 1 (4). Den sektor som väntas ha störst besparingspotential är 
byggsektorn och kraven mot mer energieffektiva byggnader går fort (5). Enligt EU-direktivet om 
byggnaders energiprestanda, EPBD2, ska alla byggnader inom EU byggas som nära-nollenergibyggnader 
(”nearly-zero-energy-buildings”) från och med år 2020 (6). I Energimyndighetens förslag kommer det för 
Sveriges del innebära nästan en halvering av dagens energikrav så det är viktigt att börja arbetet mot 
energisnålare byggnader redan nu (7)! 

 

Figur 1. Energianvändningen i procent i Sverige uppdelat på sektorer år 2009 (4). 

 

39%

36%

25%

Energianvändning i Sverige
Bostäder och service Industri Transporter
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Det är många olika faktorer som påverkar en byggnads energianvändning, t.ex. uppvärmningssystem, 
geografisk placering, klimatskal och ventilationssystem. Den faktor som vanligtvis har störst inverkan är 
klimatskalet, vilket omfattas av ytterväggar, tak, golv, fönster och ytterdörrar. Ett tätt och välisolerat 
klimatskal är nyckeln till ett energieffektivt hus och innebär inte bara lägre energianvändning utan också 
ett bättre inomhusklimat (8). En fördelning av värmeförluster för en svensk normalvilla visas i figur 2. 

 

Figur 2. Generell värmeförlust för en svensk normalvilla. (9) 

 

Fiskarhedenvillan AB är en av Sveriges största småhusleverantörer och de säljer årligen ungefär 500 villor 
runt om i landet (10). Företaget har många olika hustyper och samtliga klarar dagens energikrav, men 
Fiskarhedenvillan vill blicka framåt och strävar efter att klara både Boverkets kommande ändring av 
energikrav för byggnader och EU-direktivets mål om nära nollenergibyggnader 2020. Det som 
Fiskarhedenvillan kan förbättra mest är deras ytterväggskonstruktion som idag är samma i alla olika 
hustyper. I det här examensarbetet ska vi arbeta fram ett förslag på en ytterväggskonstruktion med 
bättre energiegenskaper än den befintliga konstruktionen och sträva mot att en viss hustyp 
(referensobjekt) klarar kraven för en nära nollenergibyggnad.  

Examensarbetet kommer att genomföras i samarbete med Fiskarhedenvillan AB, som också är 
uppdragsgivare. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med det här examensarbetet är dels att studera och tolka kommande energikrav för byggnader 
och dels att arbeta fram ett förslag på en ytterväggskonstruktion, som sedan jämförs med 
Fiskarhedenvillans befintliga ytterväggskonstruktion ur energisynpunkt. Målet är att den nya 
konstruktionen ska ha ett lägre U-värde vilket leder till en sänkning av den specifika energianvändningen 
för Fiskarhedenvillans olika hustyper. Förhoppningen är att de olika hustyperna nu kommer klara de 
kommande energikraven. 

Följande frågor har legat till grund för arbetet: 

 Vad kommer EU-direktivet om byggnaders energiprestanda, EPBD2, innebära i praktiken och 
vilka nivåer är rimliga för Sveriges vidkommande? 

 Hur mycket påverkar valet av ytterväggskonstruktion byggnadens specifika energianvändning?  

1.3 Metod 

Föreliggande examensarbete består främst utav faktainsamling och teoretiska beräkningar.  

Faktainsamlingens första del gäller kommande energikrav för byggnader och har huvudsakligen 
inhämtats från Boverket, Energimyndigheten EU-kommissionen och EU-parlamentet. Därefter har vi 
studerat olika produktleverantörers hemsidor för att införskaffa kunskap och förståelse om olika 
byggprodukter. Slutligen har datainsamling för referensobjekt och befintlig ytterväggskonstruktion gjorts 
från uppdragsgivare av detta examensarbete. 

Vi har gjort beräkningar i Excel för U-värden, statik och fukt. Vi har också genomfört U-värdesberäkningar 
i Parocs värmeberäkningsprogram PV5.0. Beräkningar för specifik energianvändning har utförts i TMF:s 
energiberäkningsprogram TMF-Energi 2.1. 

Förslaget på en ny ytterväggskonstruktion ritas upp i Autodesks program AutoCAD och Revit för att 
redovisa väggens olika skikt och anslutningar.  

Avslutningsvis redovisas arbetets resultat och det görs jämförelser mot befintlig ytterväggskonstruktion. 
Vi diskuterar och analyserar resultaten och föreslår alternativa åtgärder samt fortsatta studier.
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1.4 Avgränsningar 

Examensarbetet omfattar 15.0 hp och sträcker sig över en tidsperiod motsvarande 10 veckor. Då 
uppgiften för det här examensarbetet är omfattande har vi valt att främst fokusera på energi och statik. 
De avgränsningar som vi valt att göra presenteras nedan. 
 
 
Energi Beräkningar för specifik energianvändning och U-värden. Enkla 

överslagsberäkningar för köldbryggor. 
 
Statik Beräkningar för hållfasthetsvärden för momentkapacitet, tvärkraftskapacitet och 

tryckkapacitet. Beräkningar för egentyngd och laster samt för nedböjning. 
 
Kostnad  Kostnadsmedvetna val av produkter. 
 
Fukt   Överslagsberäkningar för indragen ångspärr. 
 
Anslutningar  CAD-ritningar för ytterväggsanslutningar mot bjälklag, tak och grund. 
 
Montering  Viktig parameter vid val av uppbyggnad av ytterväggsförslaget. 
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2. Företagsbeskrivning 

Här ges en beskrivning av företaget där arbetet har genomförts. 

Fiskarhedenvillan AB är idag en av Sveriges ledande småhusleverantörer och levererar ca 500 villor om 
året. Företaget startades år 1992 av Pär Larsson och såldes 2007 till det danska finansbolaget Polaris 
Private Equity som fortfarande är huvudägare. Bolaget omsätter idag ungefär 340 miljoner kronor per år 
och har nästan 60 heltidsanställda. I samma koncern som Fiskarhedenvillan finns även företagen 
Dekorhus, Bestahus och Skovbo (10).  

Företaget har idag egna ingenjörer, arkitekter och administratörer och ett nära samarbete med 
återförsäljare och entreprenörer. Fiskarhedenvillan använder ett koncept som innebär att en 
villabyggsats levereras till tomten där huset skall byggas. En stor del av virket är färdigkapat och 
levereras i montageordning. Detta medför att man enkelt ska kunna montera ihop huset själv om man så 
vill (11).  

Med Fiskarhedenvillans sätt att bygga ges kunden möjlighet att enkelt påverka husets utformning. 
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3. Teoretisk referensram 

För att kunna utföra det här examensarbetet krävs det kunskaper inom energiberäkningar, U-
värdesberäkningar och statiska beräkningar. Det är även viktigt att ha en känsla för ekonomi och hur en 
byggnad fungerar. Här sammanfattas lärandemål från de mest relevanta kurserna för att erhålla ovan 
nämnda kunskaper. Allt i detta kapitel kommer från KTH:s hemsida (12). 

HS1002 Byggfysik med byggmateriallära 7,5 hp 

 Beräkna u-värden för byggdelar i klimatskalet bestående av homogena skikt (inklusive ventilerad 
respektive oventilerad luftspalt) 

 Beräkna regelandelen vid s600 respektive s1200 i en yttervägg med ett sammansatt skikt 
 Beräkna u-värden för byggdelar i klimatskalet bestående av flera skikt varav ett sammansatt skikt 

(inklusive ventilerad respektive oventilerad luftspalt) 
 Beräkna ånghaltsfördelningen inuti en konstruktion med flera skikt 
 Beräkna om det blir kondens inuti en konstruktion med flera skikt 
 Kritiskt fukttillstånd med hänsyn till biologiskt angrepp för trä 
 Bedöma kondensrisk/olämpligt utförande (förhöjda fukttillstånd, rfkrit) för konstruktion med flera 

skikt m h a ”tumregler” 
 Beräkna en byggnads effekt- och energibehov för transmission och ventilation 

HS1008 Konstruktionsteknik 7,5 hp 

 Beräkna snölast för sadel- och pulpettak. Beräkna vindlast för väggar, sadeltak och pulpettak. 
 Beräkna egentyngd av konstruktioner 
 Beräkna nyttig last av inredning och personer 
 Beräkna farlig lastställning 
 Beräkna dimensionerande last i brottgräns- och bruksgränstillstånd 

HS1001 Konstruktion och design 7,5 hp 

 Ha grundläggande kunskap om dimensionering av träkonstruktioner 

HS1013 Installationsteknik och energi 7,5 hp 

 Föreslå åtgärder som leder till gott inomhusklimat och sund energianvändning i byggnader 

HS1023 Projektering av ett husprojekt 7,5 hp  

 Dimensionera olika konstruktionsdelar i ett hus och presentera sina resultat i form av 
beräkningar och ritningar 

 Visa förmåga att tillämpa kunskaper från de tidigare mekanik- och konstruktionskurserna 
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AF1730 Building Information Modeling 7,5 hp 

 Kunna rita och hantera objekt i 3D 

 Kunna måttsätta och redovisa objekt 

HS1000 Tekniskt projekt - Byggteknik och design 7,5 hp 

 Känna till fuktens påverkan på byggnader 
 Kunna göra enklare energibalansräkningar 
 Känna till hur köldbryggor tas hänsyn till i energibalansräkningar 
 Kunna göra enklare fuktberäkningar för olika byggdelar 
 Kunna bedöma byggtekniska konstruktionsdetaljer ur fuktsynpunkt 
 Känna till och kunna tolka utvalda delar ur boverkets byggregler 
 Känna till värmepumpars funktion 
 Känna till kritiska fukttillstånd 
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4. Beskrivning av befintlig ytterväggskonstruktion och referenshus 

Här beskrivs uppbyggnad av den befintliga ytterväggskonstruktionen. Vi beskriver också det hus som vi 
valt som referenshus samt motiverar varför vi valde det. 

4.1 Befintlig ytterväggskonstruktion 

Idag använder Fiskarhedenvillan en yttervägg som är 360 mm bred med en bärande 170 mm 
träregelstomme. Isoleringen blir totalt 260 mm bred och består av stenullsskivor som monteras i två 
separata skikt för att få förskjutna skarvar. Vindavstyvningen löses genom utegips som även fungerar 
som vindskydd. För att skydda plastfolien från punktering så finns ett utrymme på 28 mm som också 
fungerar som installationsskikt. (13) I figur 3 beskrivs väggens olika skikt. 

Enligt våra beräkningar har väggen ett U-värde på 0,165 W/m2K, se bilaga A.1.1. 

 

 

22 PANEL 
28 LIGGANDE SPIKREGEL 
9 UTEGIPS 
45x170 REGEL c/c 600 
170 ISOLERING 
45x45 REGEL c/c 600  
45 ISOLERING 
45x45 LIGGANDE REGEL c/c 600 
45 ISOLERING 
ÅNGSPÄRR 
28 SPIKLÄKT c/c 450 (LUFTSPALT) 
13 GIPS 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Beskrivning av befintlig ytterväggskonstruktion. 
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4.2 Referenshus 

Det hus som vi har valt som referensobjekt är av typen Porfyren och ligger i Huddinge, Stockholm. 
Porfyren är ett hus med kvadratisk form och funkisdesign som ger en effektiv användning av 
bostadsytan. Det är ett 2-planshus med en invändig yta på 160,6m2 (14). Ett exempel på hur huset kan se 
ut visas i figur 4.  
 

 
Figur 4. Exempelbild av hustypen Porfyren. (14) 

Valet av referensobjekt grundar vi på uppvärmningssätt, geografisk belägenhet, invändig yta, husform 
samt tillgänglig information. Vi ville ha ett hus med elvärme som uppvärmningssätt eftersom det är 
svårare att klara kravnivåerna för specifik energianvändning och därför ställer högre krav på byggnadens 
klimatskal. Referenshuset värms upp av en frånluftsvärmepump och har, enligt våra beräkningar, idag en 
specifik energianvändning på 53 kWh/m2 och år. Att vi valde ett hus i Stockholm beror främst på att det 
ligger högt upp i sin klimatzon vilket innebär att det blir svårare att klara kraven. Stockholm ligger i 
klimatzon III och är även en bra referenspunkt då det bor flest människor där. En svensk standardvilla har 
en invändig yta på 149 m2 vilket vi också hade i åtanke då vi valde referenshus (15). En annan faktor som 
har betydelse är geometrin på huset då exempelvis antal hörn har stor betydelse för köldbryggor. 
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Referenshusets olika U-värden visas i tabell 1. 

Byggnadsdel U-värde [W/m2K] 
Fönster 1,00 

Ytterdörrar 1,00 
Tak 0,09 
Golv 0,10 

Köldbrygga platta 0,55 
Tabell 1. U-värden för referenshus. 

Övrig indata för beräkning av referenshusets specifika energianvändning redovisas i bilaga A.4.1. och 
A.4.2. 

Vid beräkning av statik för ytterväggsförslaget har taket gjorts om till ett sadeltak och vänts tvärtemot 
bjälklaget. Det innebär att lasterna från taket går ner i långsidans ytterväggar och bjälklagslasterna går 
ner i gavelytterväggarna. I tabell 2 visas karakteristiska lastvärden för egentyngder och variabla laster. 

Byggnadsdel/variabel 
last 

Karakteristiska 
lastvärden [kN/m2] 

Tak 1,0 
Bjälklag 0,4 

Snö på mark 2,0 
Vind på vägg 0,46 

Tabell 2. Karakteristiska lastvärden för referenshus. 
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5. Faktainsamling 

Här redovisas hur erforderlig information för att lösa uppgiften insamlats. 
 
Vi ägnade nästan de två första veckorna åt ren faktainsamling. En stor del av vår uppgift var att ta reda 
på innebörden av kommande EU-direktiv om byggnaders energiprestanda samt att tolka vilken påverkan 
direktivet kommer ha för byggnaders specifika energianvändning i Sverige. För att inhämta nödvändig 
fakta läste vi rapporter från Boverket, Energimyndigheten samt EU-kommissionen. Förutom läsning av 
rapporter har vi även haft kontakt via e-post och telefon med Boverket och Energimyndigheten. Vi har 
också läst tidigare examensarbeten som berör området. 

Här nedan sammanfattas de viktigaste rapporterna. 

 Energimyndigheten. Nationell strategi för lågenergibyggnader. 2010. 1403-1892. 

 Boverket. Konsekvensutredning - Revidering av avsnitt 9 Energihushållning i Boverkets 
byggregler, BBR (BFS 1993:57). u.o. : Boverket, 2010. 1271-329/2010. 

 Boverket. Regelsamling för byggande, BBR 2008. Supplement februari 2009, 9 Energihushållning. 
u.o. : Boverket, 2009. Vol. 16, 1. 1654-8817. 

 Europeiska kommissionen. Kampen mot klimatförändringarna - EU visar vägen. [Online] 2008. 
[Citat: den 31 03 2011.] http://ec.europa.eu/publications/booklets/move/70/sv.pdf 

Dessutom har vi under arbetets gång löpande samlat in ny information, främst om olika 
konstruktionslösningar och byggprodukter. En stor del av informationen har insamlats via samtal med 
personer som arbetar på Fiskarhedenvillan AB. Till största delen har vi diskuterat med vår handledare 
Daniel Söderström och konstruktör Anders Berggren. Förutom dessa samtal har vi gjort omfattande 
sökningsarbete via internet för att läsa om olika material och produktegenskaper. Därutöver har vi haft 
kontakt via e-post med många olika leverantörer. 

Den största delen av datainsamlingen gällande produkter har inhämtats från: 

 www.isover.se 
 www.paroc.se 
 www.rockwool.se 
 www.isola.se 
 www.norgips.se 

För att få kunskap och tillgång till beräkningar för vårt referenshus och för befintlig väggkonstruktion har 
vi även haft kontakt med konsulter på ÅF som varit hjälpsamma med beräkningar och hjälpmedel. När vi 
gjorde fuktberäkningar inhämtade vi fakta från boken ”Fukthandbok – praktik och teori” skriven av Lars 
Erik Nevander och Bengt Elmarsson. Statikberäkningarna har baserats på boken ”Byggkonstruktion – 
Regel – och formelsamling” skriven av Tord Isaksson och Annika Mårtensson. 
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6. Teori 

Här redovisas energikrav för bostäder i Sverige, både dagens gällande kravnivåer och framtida väntade 
kravnivåer. Därutöver förklaras EU-kommissionens och EU-parlamentets direktiv om byggnaders 
energiprestanda samt begreppet nära nollenergibyggnader. 

6.1. Klimatzoner 

Boverkets energikrav på bostäder kan delas upp i tre olika zoner och två olika kategorier. 
Zonindelningen har uppkommit på grund av de stora klimatskillnaderna som råder mellan norr och 
söder. Utan dessa klimatzoner skulle energikraven på bostäder bli orättvisa beroende på geografisk 
belägenhet. Figur 5 är en karta över Sveriges olika klimatzoner (16). 
 
 

 
Klimatzon I:  Norrbottens, Västerbottens och 
   Jämtlands län. 
 
 
 
 
Klimatzon II:  Västergötlands, Gävleborgs,  
   Dalarnas och Värmlands län. 
 
 
 
 
Klimatzon III:  Västra Götalands, Jönköpings,  
   Kronobergs, Kalmar, Östergötlands 
   Södermanlands, Örebro,  
   Västmanlands, Stockholms,  
   Uppsala, Skåne, Hallands, 

  Blekinge och Gotlands län. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figur 5. Karta över klimatzoner (16). 
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6.2 Dagens energikrav 

Förutom att kraven är uppdelade geografiskt så är de också uppdelade med hänsyn till 
uppvärmningssätt. Det som styr uppdelningen av uppvärmningssätt är hur stor installerad eleffekt 
bostaden har. I Tabell 3 och tabell 4 visas dagens gällande energikrav från Boverket.    
 
Klimatzon I II III 
Byggnadens specifika 
energianvändning 
[kWh per m2Atemp och år] 

150 130 110 

Genomsnittlig värme-
genomgångskoefficient  
[W/m2K] 

0,50 0,50 0,50 

Tabell 3. Bostäder som har annat uppvärmningssätt än elvärme (17). 

 

Klimatzon I II III 
Byggnadens specifika 
energianvändning 
[kWh per m2Atemp och år] 

95 75 55 

Installerad eleffekt för 
uppvärmning [kW] 
 
+ tillägg då Atemp är större 
än 130 m2 

5,5 
 
 

0,035(Atemp-130) 
 

5,0 
 
 

0,030(Atemp-130) 
 

4,5 
 
 

0,025(Atemp-130) 
 

Genomsnittlig värme-
genomgångskoefficient  
[W/m2K] 

0,40 0,40 0,40 

Tabell 4. Bostäder med elvärme (17). 

Om tabell 3 ska gälla krävs att den installerade eleffekten understiger 10 W/m2 Atemp, annars gäller tabell 
4. Exempel på uppvärmningssätt som tillhör kategorin ”bostäder som har annat uppvärmningssätt än 
elvärme” är vedpanna och oljepanna. Till kategorin ”bostäder med elvärme” tillhör exempelvis följande 
uppvärmningssätt: berg-, jord-, luft, eller sjövärmepump, elektrisk golvvärme och direktverkande 
elvärme. Begreppet Atemp är ett mått på hur stor uppvärmd (10°C eller mer) golvarea en byggnad har och 
den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten (Um) är ett mått på hur bra byggnadens klimatskal 
isolerar. De byggnadsdelar som begränsar byggnadens uppvärmda delar mot uteluft, mark och 
ouppvärmda utrymmen räknas till byggnadens klimatskal. Det innebär att klimatskalet omfattar 
ytterväggar, fönster, dörrar, tak och golv som inte har uppvärmd inneluft på båda sidor. För bostäder 
med elvärme ställs det också krav på sammanlagd eleffekt som maximalt kan upptas av de elektriska 
apparaterna som behövs för uppvärmning, tappvarmvatten och ventilation. Byggnadens specifika 
energianvändning definieras som kvoten mellan byggnadens energianvändning under ett normalår 
[kWh/år] och golvarean Atemp [m2]. Boverket rekommenderar att den specifika energianvändningen 
beräknas med en säkerhetsmarginal på ungefär 20 % så att kraven verkligen uppfylls när byggnaden tas i 
bruk (18). 



Teori 
 

14 
 

6.3 Kommande energikrav 

Boverket bearbetar idag en remiss som bland annat innefattar ändringar av energikraven för bostäder 
som har annat uppvärmningssätt än elvärme, se tabell 5.  

Klimatzon I II III 
Byggnadens specifika 
energianvändning 
[kWh per m2Atemp och år] 

130 110 90 

Genomsnittlig värme-
genomgångskoefficient  
[W/m2K] 

0,40 0,40 0,40 

Tabell 5. Bostäder som har annat uppvärmningssätt än elvärme, remiss (19). 

EU-parlamentet och EU-kommissionen har arbetat fram ett direktiv om byggnaders energiprestanda, 
EPBD2. Direktivet innebär att alla medlemsstater endast får bygga nära nollenenergibyggnader (NNE-
byggnader) från och med år 2020. Idag finns det ingen tydlig definition på vad en NNE-byggnad är men 
byggnaden ska ha en mycket hög energiprestanda och den tillförda energin ska till stor andel vara 
förnybar. I EPBD2 finns en prioritetsordning för NNE-byggnaders generella energikrav (7). 

1. Mycket energieffektivt klimatskal 
2. Mycket energieffektiva installationer 
3. En stor andel av den energi som behövs ska vara förnybar 

Det är upp till varje land att själva bestämma nivåerna för dessa NNE-byggnader. Energimyndigheten har 
arbetat fram en strategi med deras syn på hur Sverige bör tolka kraven och vilka nivåer för NNE-
byggnader som är rimliga. I tabell 6 visas Energimyndighetens förslag på målnivåer för främjande av 
NNE-byggnader.   

 Icke elvärmda 
[kWh per m2Atemp och år] 

Elvärmda 
[kWh per m2Atemp och år] 

Byggnadskategori/geografisk 
Zon 

I II III I II III 

Bostäder 75 65 55 50 40 30 
Lokaler, grundvärde 70 60 50 50 40 30 
Lokaler, högsta tillägg för 
hygienluftflöde 

35 30 25 25 20 15 

Tabell 6. Målnivåer för främjande av NNE för nya byggnader. Nivåerna avser högsta tillåtna energianvändning (7). 

Energimyndigheten har också ett förslag på etappmål som innebär att år 2015 ska 25 % av alla nya 
byggnader uppnå kraven för NNE-byggnader (7).  
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Boverket anser att Energimyndighetens föreslagna nivåer är alldeles för ambitiösa och att det inte skulle 
vara kostnadsoptimalt att bygga efter dessa. Med kostnadsoptimala nivåer menas att ”den 
energiprestandanivå som leder till den lägsta kostnaden under den beräknade ekonomiska livscykeln, där 
den lägsta kostnaden bestäms med beaktande av energirelaterade investeringskostnader, kostnader för 
underhåll och drift” (7). Boverket anser att det inte går att avgöra vilka nivåer det kan bli för Sveriges 
vidkommande förrän EU-kommissionen fastställt en modell för beräkning av kostnadsoptimala nivåer. 
Vid framtagandet av direktivet framhölls Sverige som ett exempel på nation vars energiregler troligtvis 
redan ligger på eller i närheten av en kostnadsoptimal nivå. För att uppnå kraven för en NNE-byggnad 
krävs förutom mycket hög energiprestanda också att den tillförda energin i hög grad ska vara förnybar. I 
Sverige är redan mer än hälften av byggnadernas tillförda energi från förnyelsebara källor. 

Boverket tycker att begreppet nära nollenergibyggnad är missvisande och att ett annat begrepp vore att 
föredra i Sverige. Detta beror på att husen i Sverige förmodligen alltid kommer att behöva energi för 
uppvärmning p.g.a. det kalla klimatet. 
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7. Förslag på ny ytterväggskonstruktion 

Här redovisas den ytterväggskonstruktion som vi arbetat fram i det här examensarbetet. Vi diskuterar 
också varför vissa val har gjorts. 

7.1 Uppbyggnad 

Förslaget på en ny ytterväggskonstruktion har en total tjocklek på 427 mm där isoleringen har en total 
tjocklek på 355 mm. Den bärande stommen är uppbyggd av träreglar på 45x145 mm. Utanför den 
bärande stommen finns en gipsskiva som fungerar som stomstabilisering och vindavstyvning. Därefter 
har konstruktionen ett obrutet isolerskikt i form av en 45 mm tjock klimatskiva som bryter köldbryggor 
och håller stommen varm. 

På insidan av stommen har konstruktionen ytterligare ett obrutet isolerskikt som består av stenull som är 
95 mm tjockt. Det sista isolerskiktet är 70 mm tjockt och fungerar även som installationsutrymme. 
Väggens uppbyggnad visas i figur 6. 

 

 

   

22 PANEL 
28 LIGGANDE 
SPIKREGEL 
45 FASADSKIVA 
9 UTEGIPS 
45x145 REGEL c/c 600 
145 ISOLERING 
95 ISOLERING 
ÅNGSPÄRR 
45x70 REGEL c/c 450 
70 ISOLERING 
13 GIPS 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Förslag på ny ytterväggskonstruktion 
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7.2 Diskussion om framtagande 

Vid framtagande av ytterväggsförslaget har många parametrar varit inblandade. Det huvudsakliga målet 
har varit att förbättra U-värdet så mycket som möjligt och samtidigt hålla nere kostnaderna. En annan 
viktig parameter att ta hänsyn till är tjockleken på ytterväggskonstruktionen eftersom det kan påverka 
bostadens area. För att ytterväggsförslaget ska vara realistiskt har vi också tagit hänsyn till statik och 
fukt. 

Under framtagningsprocessen har olika isoleringsmaterial jämförts och då i synnerhet olika kvaliteter på 
stenull. Idag använder Fiskarhedenvillan PAROC UNS 37z i sin yttervägg vilket är en isolering med ett λ-
värde på 0,037 W/mK. Vi har jämfört med andra leverantörers isoleringsmaterial men har valt att behålla 
samma leverantör som används idag. En jämförelse med PAROC UNS 34 har gjorts men det visar sig att 
skillnaden i pris är betydligt större än skillnaden i isoleringsförmåga. Skillnaden i pris är ungefär 24 % 
medan skillnaden i λ-värde bara är ungefär 8 % (20). Av detta skäl föll valet på PAROC UNS 37z. 

Att minimera köldbryggor är väldigt viktigt och vi har valt att ha två obrutna isoleringsskikt för att få så 
små köldbryggor som möjligt. Det ena obrutna skiktet utgörs av en klimatskiva som monteras utanför 
utegipsen. Klimatskivan som vi har valt är 45 mm bred och har ett λ-värde på 0,033 W/mK och heter 
PAROC WAS 35tt. Det är en hård stenullsskiva som har dimensionen 1200x2700 mm vilket gör att det blir 
få skarvar (21). Klimatskivan är viktig ur fuktsynpunkt då den håller stommen varm. Det andra obrutna 
skiktet är ett 95 mm tjockt skikt av PAROC UNS 37z.  

På insidan av det 95 mm tjocka isolerskiktet har vi valt att ha ett skikt bestående av reglar och stenull 
vilket fungerar som installationsskikt. Skiktets tjocklek är 70 mm då det ska vara tillräckligt stabilt för att 
stå själv.  

Ångspärren sitter utanför det 70 mm tjocka skiktet för att det inte skall finnas någon risk att göra hål i 
den vid dragning av el och montage av tavlor, hyllor m.m. Att fuktspärren placeras så långt in i 
konstruktionen ska inte vara något problem då tumregeln säger att värmemotståndet på den kalla sidan 
av ångspärren bör vara tre gånger större än på den varma sidan. Den kalla sidan i vårt förslag har 285 
mm isolering vilket är ca fyra gånger mer är på den varma sidan. Enklare fuktberäkningar har gjorts för 
att kontrollera om det föreligger någon risk för fuktskador, se bilaga C.1. 

För att lösa vindavstyvningen hos vår ytterväggskonstruktion valde vi mellan att ha Isola Stag och 
traditionell utegips. Med stag skulle förmodligen monteringen gå betydligt snabbare och dessutom skulle 
väggkonstruktionens tjocklek inte påverkas vilket den gör med gips. På grund av den snabba 
monteringen och inköpspriset är konstruktionslösningen med stag att föredra även ur kostnadssynpunkt. 
Om stag används skulle vi haft en vindpapp som väderskydd av stommen eftersom montering av 
klimatskiva kan ta lång tid. Normalt brukas två stag per väggsektion vilket för vårt referenshus skulle 
innebära ungefär 16 st. Placeringen av stag anpassas efter fönsterplacering (22). Eftersom stagen enbart 
monteras i hörnen på väggarna så får de bärande reglarna i mitten av väggen väldigt lång 
knäckningslängd. Detta resulterar i att reglarna inte klarar av tryckkraften, vilket visas i bilaga B.2. Med 
detta som bakgrund föll valet på utegips. 
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Vi har valt att ha massiva träreglar istället för lättreglar på grund av att lättreglar förmodligen är betydligt 
dyrare. Under arbetets gång har vi räknat med olika tjocklekar på väggkonstruktionens olika skikt och till 
slut kommit fram till ovan presenterade förslag som vi tycker har en bra balans vad gäller tjocklek, U-
värde och kostnad.  
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8. Genomförande och resultat 

Här redovisas och beskrivs olika beräkningar som har utförts under arbetets gång. Efter varje 
beräkningsavsnitt redovisas ett resultat.  

8.1 Energi 

8.1.1 Beräkning av U-värde 
För att undersöka en byggnadsdel ur energisynpunkt beräknas värmegenomgångskoefficienten eller U-
värdet, uttryckt i W/m2K. U-värde för sammansatta skikt, som är vanligt vid t.ex. ytterväggar med 
träregelstomme, beräknas med två olika metoder som sedan viktas mot varandra enligt formel [1-1]. 
Dessa två metoder är λ-värdesmetoden och U-värdesmetoden. Anledningen till att man räknar med två 
olika metoder är för att λ-värdesmetoden ger ett för högt U-värde medans U-värdesmetoden ger ett för 
lågt U-värde. I våra beräkningar har ett antagande gjorts för procentandel mellan regel/reglar och 
isolering. För kapitel 8.1.1 - 8.1.2 har Isolerguiden använts som källa (23). 

푈 =  ∙ ∙
 

           [1-1] 
 
För att beräkna Uλ används formlerna [1-2], [1-3] och [1-4]. 

푈  =  
  
          [1-2] 

푅 =           [1-3] 

Där  푅 = 푠푘푖푘푡푒푡푠 푣ä푟푚푒푚표푡푠푡å푛푑 

  푑 = 푠푘푖푘푡푒푡푠 푡푗표푐푘푙푒푘   

휆 = (% ∙ 휆 ) + (% ∙ 휆 )        [1-4] 

Där  휆 = 푠푘푖푘푡푒푡푠 푓푖푘푡푖푣푎 푣ä푟푚푒푘표푛푑푢푘푡푖푣푖푡푒푡 

  휆 = 푣ä푟푚푒푘표푛푑푢푘푡푖푣푖푡푒푡 푓ö푟 푚푎푡푒푟푖푎푙 1 푖 푠푘푖푘푡푒푡  

  휆 = 푣ä푟푚푒푘표푛푑푢푘푡푖푣푖푡푒푡 푓ö푟 푚푎푡푒푟푖푎푙 2 푖 푠푘푖푘푡푒푡 

För att beräkna UU används formlerna [1-5] och [1-6]. 

푈 =  (% ∙ ) + (% ∙ ) + ⋯+ (% ∙ )      [1-5] 

 
RU beräknas för varje möjligt snitt i konstruktionen som sedan viktas i ekvation [1-5] 
 
푅 =           [1-6] 
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Där  푅 = 푣ä푟푚푒푚표푡푠푡å푛푑 푓ö푟 푚푎푡푒푟푖푎푙푒푡 푖 푠푘푖푘푡푒푡 

  푑 = 푠푘푖푘푡푒푡푠 푡푗표푐푘푙푒푘  

  휆 = 푣ä푟푚푒푘표푛푑푢푘푡푖푣푖푡푒푡 푓ö푟 푚푎푡푒푟푖푎푙푒푡 푖 푠푘푖푘푡푒푡 

U-värdet för ytterväggsförslaget blir enligt formel [1-1] 0,111 W/m2K. För befintlig yttervägg är 
motsvarande värde 0,165 W/m2K. För fullständiga beräkningar se bilaga A.1.1 och A.1.2.  

Kontrollberäkningar har utförts med Parocs beräkningsprogram PV5.0 som redovisas i bilaga A.2.  

8.1.2 Beräkning av U-medelvärde 
När U-värde har beräknats för klimatskalets alla ingående delar tas ett U-medelvärde fram för hela 
byggnaden, genom formel [1-7] (som är en förenklad formel för beräkning av U-medelvärde). U-
medelvärdet motsvarar transmissionsförlusterna genom klimatskalet och är en väsentlig faktor vid 
beräkning av specifik energianvändning. 

푈 =
∙

          [1-7] 

Där  푈 = 푣ä푟푚푒푔푒푛표푚푔å푛푔푠푘표푒푓푓푖푐푖푒푛푡 푓ö푟 푏푦푔푔푛푎푑푠푑푒푙  

  퐴 = 푎푟푒푎푛 푓ö푟 푏푦푔푔푛푎푑푠푑푒푙   

  퐴 = 푡표푡푎푙 표푚푠푙푢푡푎푛푑푒 푎푟푒푎 

Med det nya ytterväggsförslaget blir U-medelvärdet för referenshuset 0,240 W/m2K och huset får med 
befintlig yttervägg ett U-medelvärde på 0,260 W/m2K. I bilaga A.3. visas fullständiga beräkningar. 

8.1.3 Specifik energianvändning 
I detta arbete har specifik energianvändning beräknats med hjälp av programmet TMF-Energi 2.1 som är 
ett beräkningshjälpmedel utvecklat utav Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (24). Indata som använts 
vid beräkning av referenshusets specifika energianvändning med befintlig yttervägg har tillhandahållits 
utav Fiskarhedenvillan. När samma beräkning görs för referenshuset med det nya ytterväggsförslaget har 
endast U-medelvärdet ändrats.  

Enligt våra beräkningar är den specifika energianvändningen med befintlig yttervägg 53 kWh/m2 och år. 
Motsvarande resultat med det nya ytterväggsförslaget är 50 kWh/m2 och år. I bilaga A.4.1 och A.4.2 
framgår all indata och resultat.     

I programmet har vi inte tagit hänsyn till ytterväggarnas köldbryggor.  
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8.1.4 Uppskattning av köldbryggor vid takanslutning 
För att uppskatta hur mycket köldbryggan vid takanslutningen har förbättrats med det nya 
ytterväggsförslaget har en väldigt förenklad beräkning gjorts med samma formler som i kapitel 8.1.1. I 
bilaga A.5.1 redovisas beräkningarna. Resultatet av detta visar att sänkningen blir ca 50 %. 

8.1.5 Sammanställning av resultat – energi 
Här nedan i tabell 7 visas resultaten av energiberäkningarna. 

Ytterväggskonstruktion U-värde 
[W/m2K] 

U-medelvärde 
[W/m2K] 

Specifikenergianvändning 
[kWh/m2 och år] 

Befintlig 0,165 0,260 53 
Förslag 0,111 0,240 50 

Tabell 7. Resultat av energiberäkningar. 

8.2 Statik 

Alla beräkningar i detta kapitel baseras på Eurokod 0, Eurokod 1, Eurokod 5 och EKS 1. Källa som använts 
för samtliga formler och indatavärden är boken ”Byggkonstruktion – Regel – och formelsamling” skriven 
av Tord Isaksson och Annika Mårtensson (25). 

8.2.1 Förutsättningar 
I statikdelen har referenshuset beräknats med ett sadeltak som har 15° lutning. Takets egentyngd samt 
snölast går ner i husets långsidor. Vindlast på tak försummas. Den yta som belastar långsidans yttervägg 
från en takstol visas i figur 7 och har arean 6,17 m2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Takplan med belastad yta. 
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Bjälklaget är vänt tvärtemot taket och bjälklagslasterna belastar endast husets gavelsidor. I figur 8 
redovisas belastad yta för gavelns yttervägg. Arean på den belastade ytan är 1,44 m2. 

 

Figur 8. Bjälklagsplan med belastad yta. 

  

Vindlast som belastar kontrollerad regel framgår i figur 9. Belastad area är 1,5 m2. I följande beräkningar 
är de bärande reglarna 2,5 m höga och byggnadshöjden är 6,0 meter. 

 

Figur 9. Vind som belastar en bärande regel. 
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Vid kontrollberäkningar för ytterväggsförslaget har säkerhetsklass 2 använts vid brottgränstillstånd. 
Säkerhetsklass 2 innebär att konsekvens av brott ses som normal (någon risk för allvarliga personskador). 
Referenshuset antas vara en varaktigt uppvärmd lokal vilket gör att ytterväggen beräknas med 
klimatklass 1. Topografin för statikberäkningarna förutsetts vara normal och karakteristisk nyttiglast har 
valts som kategori A vilket motsvarar bostäder. Vid beräkning av vindlast har terrängtyp 3 antagits.  

Värdet på karakteristisk egentyngd för tak och bjälklag har tillhandahållits utav Fiskarhedenvillan. 
Karakteristisk egentyngd för ytterväggsförslaget har beräknats i bilaga B.1 med formel [2-1] och källor för 
egentyngd är Norgips hemsida (26), ”Byggkonstruktion – Regel – och formelsamling” (25) samt 
Temahallens hemsida (27).  

퐺 = (푑 ∙ ℎ ∙% ∙ 훶 ) + (푑 ∙ ℎ ∙% ∙ 훶 )+. . . +(푑 ∙ ℎ ∙% ∙ 훶 )   [2-1] 

Där  푑 = 푚푎푡푒푟푖푎푙푒푡푠 푡푗표푐푘푙푒푘 

  ℎ = 푚푎푡푒푟푖푎푙푒푡푠 ℎö푗푑 

  % = 푎푛푑푒푙 푚푎푡푒푟푖푎푙 푝푒푟 푚푒푡푒푟  

  훶 = 푚푎푡푒푟푖푎푙푒푡푠 푡푢푛푔ℎ푒푡 

Resultatet av formel [2-1] för ytterväggsförslaget är 1,114 kN/m. 

Snölast och referensvindhastighet beror på geografisk belägenhet, referenshuset är placerat i Stockholm. 

8.2.2 Beräkning av vertikala laster 
Vid beräkning av dimensionerande lastvärden i brottgränstillstånd kontrolleras endast 
lastkombinationerna ekvation 6.10.a och ekvation 6.10.b som båda tillhör STR. Det innebär att bärverket 
eller del av bärverk utsetts för inre brott eller för stor deformation där materialhållfastheten är 
avgörande. För att beräkna karakteristisk variabel last för snö används formel [2-2]. Dimensionerande 
lastkombination blir den som får störst QE,d av formel [2-3] och [2-4]. 

푄 , ö = (휇 ∙ 퐶 ∙ 퐶 ∙ 푠 ) ∙ 퐴        [2-2] 

Där  푠 = 푠푛ö푙푎푠푡푒푛푠 푔푟푢푛푑푣ä푟푑푒 푝å 푚푎푟푘 

  휇 = 푓표푟푚푓푎푘푡표푟 푠표푚 푏푒푟표푟 푎푣 푡푎푘푦푡푎푛푠 푓표푟푚 표푐ℎ 푎푣 푟푖푠푘 푓ö푟 푠푛ö푎푛ℎ표푝푛푖푛푔 

  퐶 = 푒푥푝표푛푒푟푖푛푔푠푓푎푘푡표푟 

  퐶 = 푡푒푟푚푖푠푘 푘표푒푓푓푖푐푖푒푛푡 − 푛표푟푚푎푙푣ä푟푑푒,퐶 = 1,0 

  퐴 = 푡푎푘푒푡푠 푎푟푒푎  

Resultatet från formel [2-2] är 9,811 kN och redovisas i bilaga B.2. 
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6.10.a 

푄 , = 훾 ∙ 1,35 ∙ 퐺 , + 훾 ∙ 1,5 ∙ 휓 , ∙ 푄 , +. . . + 훾 ∙ 1,5 ∙ 휓 , ∙ 푄 ,    [2-3] 

6.10.b 

푄 , = 훾 ∙ 0,89 ∙ 1,35 ∙ 퐺 , + 훾 ∙ 1,5 ∙ 푄 , +. . . + 훾 ∙ 1,5 ∙ 휓 , ∙ 푄 ,   [2-4] 

 
Där  훾 = 푝푎푟푡푖푎푙푘표푒푓푓푖푐푖푒푛푡 푓ö푟 푠ä푘푒푟ℎ푒푡푠푘푙푎푠푠  

 
  퐺 , = 푘푎푟푎푘푡푒푟푖푠푡푖푠푘푡 푣ä푟푑푒 푓ö푟 푡표푡푎푙 푝푒푟푚푎푛푒푛푡 푙푎푠푡  
  
  푄 = 푘푎푟푎푘푡푒푟푖푠푡푖푠푘푡 푣ä푟푑푒 푓ö푟 푣푎푟푖푎푏푒푙 푙푎푠푡 
 
  휓 = 푙푎푠푡푟푒푑푢푘푡푖표푛푠푓푎푘푡표푟 
 

I tabell 8 redovisas resultaten för dimensionerade vertikala laster. Fullständiga beräkningar finns i bilaga 
B.2. 

 QE,d [kN] Långsida QE,d [kN] Gavel 
Tryck parallellt 

fiberriktningen för regel 21,475 5,940 

Tryck vinkelrätt 
fiberriktningen för 

hammarband 
21,475 5,940 

Tryck vinkelrätt 
fiberriktningen för syll 22,224 6,689 

Tabell 8. Resultat av dimensionerande vertikala laster. 

Momentlast för hammarband och bärlina har beräknats med formel [2-5]. 

푀 , , = , ∙           [2-5] 

Där  푙 = 푓ä푙푡푒푡푠 푙ä푛푔푑 

Resultatet blev 5,975 kNm och redovisas i bilaga B.2. 
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För beräkning av bruksgränstillstånd för nedböjning används ekvation 6.16.b som motsvarar långtidslast 
och kallas kvasi-permanent lastkombination. Se formel [2-6] och [2-7]. 

6.16.b 

퐺 = 퐺 ,               [2-6] 

Där  퐺 = 푑푖푚푒푛푠푖표푛푒푟푎푛푑푒 푝푒푟푚푎푛푒푛푡 푙푎푠푡 

푄 = 휓 , ∙ 푄           [2-7] 
 
Där  푄 = 푑푖푚푒푛푠푖표푛푒푟푎푛푑푒 푣푎푟푖푎푏푒푙 푙푎푠푡 

 
Resultaten från formel [2-6] och [2-7] är 8,002 kN respektive 1,974 kN. För fulständiga beräkningar se 
bilaga B.2. 

8.2.3 Beräkning av horisontell last 
Den enda horisontella lasten som påverkar väggkonstruktionen är en vindlast, som ger upphov till ett 
moment på den bärande regeln. I det här arbetet beräknas utvändig karakteristisk vindlast, enligt formel 
[2-8]. Vid bestämning av formfaktor, cpe väljs cpe,10 eftersom den används vid dimensionering av bärverk. 
Formfaktorn beror på förhållandet mellan byggnadshöjd, byggnadsdjup och byggnadsbredd.  
 
푤 = 푞 (푧 ) ∙ 푐          [2-8] 
 
Där  푐 = 푓표푟푚푓푎푘푡표푟 푓ö푟 푢푡푣ä푛푑푖푔 푣푖푛푑푙푎푠푡 

  푞 (푧 ) = 푘푎푟푘푎푡푒푟푖푠푡푖푠푘푡 푣ä푟푑푒 푝å 푣푖푛푑푒푛푠 ℎ푎푠푡푖푔ℎ푒푡푠푡푟푦푐푘 
 
  푧 = 푟푒푓푒푟푒푛푠ℎö푗푑 푓ö푟 푢푡푣ä푛푑푖푔 푣푖푛푑푙푎푠푡 
 
Dimensionerande horisontell vindlast beräknas med formel [2-4 och [2-8] och resultatet är 0,753 kN/m2, 
se bilaga B.2 för fullständiga beräkningar. Momentlast för en regel beräknas med formel [2-9] och är 
0,353 kNm vilket visas i bilaga B.2. 

푀 , , = , ∙           [2-9] 

Där  푙 = 푓ä푙푡푒푡푠 푙ä푛푔푑 

8.2.4 Beräkning av dimensionerande hållfasthetsvärde i brottgränstillstånd 
Dimensionerande hållfasthet i brottgränstillstånd ges med formel [2-10] nedan. 
 
푓 = 휅  ∙   ∙ 휅          [2-10] 

 
Där   푓 = 푘푎푟푎푘푡푒푟푖푠푡푖푠푘푡 ℎå푙푙푓푎푠푡ℎ푒푡푠푣ä푟푑푒 

  훾 = 푝푎푟푡푖푎푙푘표푒푓푓푖푐푖푒푛푡 푓ö푟 푚푎푡푒푟푖푎푙 
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  휅 = ℎö푗푑푒푓푓푒푘푡푓푎푘푡표푟  

  휅  = 표푚푟ä푘푛푖푛푔푠푓푎푘푡표푟 푚푒푑 ℎä푛푠푦푛 푡푖푙푙 푘푖푙푚푎푡푘푙푎푠푠 표푐ℎ 푙푎푠푡푒푛푠 푣푎푟푎푘푡푖푔ℎ푒푡  

Höjdeffekfaktorn kh tas bara i anspråk då konstruktionsvirket utsätts för drag eller böjning och beräknas 
med formel [2-11]. 
 
 
퐹ö푟 ℎ ≥ 150                 휅  = 1,0        [2-11] 

퐹ö푟 ℎ < 150                 휅 = 푚푖푛
150
ℎ

,

1,3
 

 

Där  ℎ = 푡푣ä푟푠푛푖푡푡푒푡푠 ℎö푗푑 

8.2.5 Kontroll av regel 
Träregeln utsätts för både tryck och böjning vilket innebär att två olika hållfasthetsvärden behövs. Med 
formel [2-10] ges regelns dimensionerande hållfasthetsvärde vid tryck (fc,d) till 9,846 MPa och vid böjning 
(fm,d) till 9,758 MPa. Detta visas i bilaga B.3.  

Regelns tryckkapacitet parallellt fiberriktningen beräknas enligt formel [2-12]. 

푁 , , = 퐴 ∙ 푘 ∙ 푓          [2-12] 
 
Där   퐴 = 푡푣ä푟푠푛푖푡푡푠푎푟푒푎  

  푓 = 푑푖푚푒푛푠푖표푛푒푟푎푛푑푒 ℎå푙푙푓푎푠푡ℎ푒푡푠푣ä푟푑푒 푣푖푑 푡푟푦푐푘 푝푎푟푎푙푙푒푙푙푡 푓푖푏푟푒푟푛푎 

  푘 = 푟푒푑푢푘푡푖표푛푠푓푎푘푡표푟 푚푒푑 ℎä푛푠푦푛 푡푖푙푙 푟푖푠푘 푓ö푟 푘푛ä푐푘푛푖푛푔 

 
푘 = 1,0 푓ö푟 휆 ≤ 0,3        [2-13] 

 

푘 =
1

푘 + 푘 − 휆
 푓ö푟 휆 > 0,3 

   
Där  푘 = 푖푛푠푡푎푏푖푙푙푖푡푒푡푠푓푎푘푡표푟 

  휆 = 푟푒푙푎푡푖푣푡 푠푙푎푛푘ℎ푒푡푠푡푎푙   

 
푘 = 0,5 1 + 훽 (휆 − 0,3) + 휆        [2-14] 
 
Där  훽 = 푟푎푘ℎ    푒푡푠푓푎푘푡표푟, 0,2 푓ö푟 푘 − 푣푖푟푘푒 
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휆 =
σ ,

          [2-15] 

 
Där   푓 = 푘푎푟푎푘푡푒푟푖푠푡푖푠푘푡 ℎå푙푙푓푎푠푡푖푔ℎ푒푡푠푣ä푟푑푒, 푡푟푦푐푘 푝푎푟푎푙푙푒푙푙푡 푓푖푏푟푒푟푛푎 

σ , = 푘푟푖푡푖푠푘 푡푟푦푐푘푝å푘ä푛푛푖푛푔 푣푖푑  푒푙푎푠푡푖푠푘 푘푛ä푐푘푛푖푛푔 

     
σ , = π ∙  ,          [2-16] 

 
Där   퐸 , = 푠푡푦푣ℎ푒푡푠푣ä푟푑푒, 푒푙푎푠푡푖푐푖푡푒푡푠푚표푑푢푙 

   휆 = 푠푙푎푛푘ℎ푒푡푠푡푎푙 

휆 =             [2-17] 

Där   푙 = 푘푛ä푐푘푛푖푛푔푠푙ä푛푔푑 

  푖 = 푡푟ö푔ℎ푒푡푠푟푎푑푖푒 

Resultatet av formel [2-12] är 37,682 kN och uppfyller villkoret nedan.  

 
푁 , , > 푁 , ,  
 
37,682 푘푁 > 21,475 푘푁 OK! 
 
Regelns momentkapacitet beräknas med formel [2-18]. Med gips är regeln stagad i veka riktningen och 
det finns ingen risk för vippning. 
 
푀 , , = 푓 ∙ 푤 ∙ 푘          [2-18] 
 
Där  푓 = 푑푖푚푒푛푠푖표푛푒푟푎푛푑푒 ℎå푙푙푓푎푠푡ℎ푒푡푠푣ä푟푑푒 푣푖푑 푏ö푗푛푖푛푔 푝푎푟푎푙푙푒푙푙푡 푓푖푏푟푒푟푛푎 

  푘 = 푟푒푑푢푘푡푖표푛푠푓푎푘푡표푟 푠표푚 푏푒푎푘푡푎푟 푟푖푠푘푒푛 푓ö푟 푣푖푝푝푛푖푛푔 

Det beräknade resultatet enligt [2-18] är 1,539 kNm, vilket kan ses i bilaga B.3, och uppfyller villkoret 
nedan. 

 푀 , , > 푀 , ,  

1,539 푘푁푚 > 0,353 푘푁푚 OK! 

 

 



Genomförande och resultat 
 

 

28 
 

Eftersom regeln utsätts för både en momentlast och en normalkraft behöver en interaktionskontroll 
utföras enligt formel [2-19] då risk för knäckning föreligger. 

, ,

, ,
+ , ,

, ,
≤ 1         [2-19] 

0,799 < 1   OK! 

8.2.6 Beräkningar för hammarband och bärlina 
Med formel [2-10] ges dimensionerande hållfasthetsvärde vid tryck vinkelrätt fibrerna (fc,90,d) för 
hammarbandet till 1,354 MPa och för bärlina 1,538 MPa. Se bilaga B.4. Tryckkapacitet vinkelrätt 
fiberriktningen beräknas m.h.a. formel [2-20]. 

퐹 , , = 퐴 ∙ 휅 , ∙ 푓 , ,         [2-20] 

Där   휅, = 푘표푟푟푒푘푡푖표푛푠푓푎푘푡표푟 푚푒푑 ℎä푛푠푦푛 푡푖푙푙 푠푡ä푚푝푒푙푡푟푦푐푘푠푒푓푓푒푘푡 

  퐴 = 푒푓푓푒푘푡푖푣 푘표푛푡푎푘푡푎푟푒푎 

  푓 , , = 푑푖푚푒푛푠푖표푛푒푟푎푛푑푒 ℎå푙푙푓푎푠푡ℎ푒푡푠푣ä푟푑푒 푣푖푑 푡푟푦푐푘 푣푖푛푘푒푙푟ä푡푡 푓푖푏푟푒푟푛푎 

 
퐴 = 푏 ∙ 푙           [2-21] 
 

Där   푏 = 푏ä푟푣푒푟푘푒푡푠 푏푟푒푑푑 

  푙 = 푒푓푓푒푘푡푖푣 푙ä푛푔푑 

Med formel [2-20] har hammarbandets tryckkapacitet beräknats och resultatet är 26,502 kN vilket 
redovisas i bilaga B.4. och uppfyller villkoret nedan. 
 
퐹 , , > 퐹 , ,   

26,502 푘푁 > 21,475 푘푁 OK! 

Vid beräkning av tvärkraft har vi räknat med två stycken bärlinor och två stycken hammarband. Detta 
kan åskådliggöras i bilaga C.2. Tvärkraftskapacitet beräknas enligt formel [2-22]. 

푉 , = , , ∙ ∙
,

+. . . + , , ∙ ∙
,

       [2-22] 
 
Där  푓, , = 푑푖푚푒푛푠푖표푛푒푟푎푛푑푒 ℎå푙푙푓푎푠푡ℎ푒푡푠푣ä푟푑푒 푣푖푑 푡푟푦푐푘 푣푖푛푘푒푙푟ä푡푡 푓푖푏푟푒푟푛푎 

 
  푏 = 푏ä푟푣푒푟푘푒푡푠 푏푟푒푑푑 

  ℎ = 푏ä푟푣푒푟푘푒푡푠 ℎö푗푑 
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Tvärkraftskapaciteten blir med formel [2-22] 31,385 kN och uppfyller villkoret nedan. För fullständig 
beräkning se bilaga B.4. 

푉 , > 푉 ,  

31,385 푘푁 > 21,475 푘푁 OK! 

Momentkapacitet för bärlinor har beräknats utan risk för vippning med formel [2-18]. I bilaga C.2 visas 
ritning och i bilaga B.4 visas fullständig beräkning. Momentkapaciteten är 8,424 kNm och klarar 
nedanstående villkor. 

푀 , , > 푀 , ,  

8,424 푘푁푚 > 5,975 푘푁푚 OK! 

Kontroll av nedböjning över fönster sker med formel [2-23]. Beräkningen nedan görs för bärlina. 

푤 = 푤 . + 푤 .           [2-23] 

Där   푤 . = 푠푙푢푡푙푖푔 푑푒푓표푟푚푎푡푖표푛 푓ö푟 푝푒푟푚푎푛푒푛푡 푙푎푠푡 

  푤 .  = 푠푙푢푡푙푖푔 푑푒푓표푟푚푎푡푖표푛 푓ö푟 푣푎푟푖푎푏푒푙 푙푎푠푡 

푤 , = 푤 , 1 + 푘         [2-24] 
 
푤 , = 푤 , 1 + 휓 ∙ 푘         [2-25] 

Där   푘 = 표푚푟ä푘푛푖푛푔푠푓푎푘푡표푟 푚푒푑 ℎä푛푠푦푛 푡푖푙푙 푘푟푦푚푝푛푖푛푔 표푐ℎ 푘푙푖푚푎푡푘푙푎푠푠 

  휓 = 푙푎푠푡푟푒푑푢푘푡푖표푛푠푓푎푘푡표푟 

  푤 , = 표푚푒푑푒푙푏푎푟 푑푒푓표푟푚푎푡푖표푛 푓ö푟 푝푒푟푚푎푛푒푛푡 푙푎푠푡 

  푤 ,  = 표푚푒푑푒푙푏푎푟 푑푒푓표푟푚푎푡푖표푛 푓ö푟 푣푎푟푖푎푏푒푙 푙푎푠푡 

푤 , = ∙
∙

          [2-26] 

푤 , = ∙
∙

          [2-27] 
 

Där   퐺 = 푑푖푚푒푛푠푖표푛푒푟푎푛푑푒 푝푒푟푚푎푛푒푛푡 푙푎푠푡 

  푄 = 푑푖푚푒푛푠푖표푛푒푟푎푛푑푒 푣푎푟푖푎푏푒푙 푙푎푠푡 

  푙 = 푓ä푙푡푒푡푠 푙ä푛푔푑 

  퐸 = 푠푡푦푣ℎ푒푡푠푣ä푟푑푒, 푒푙푎푠푡푖푐푖푡푒푡푠푚표푑푢푙 
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  퐼 = 푡푟ö푔ℎ푒푡푠푚표푚푒푛푡 

Slutlig nedböjning för bärlina över fönster är 2,094 mm och uppfyller kravet nedan. Fullständiga 
beräkningar finns i bilaga B.4. 

 푤 <  

2,094 푚푚 < 3,710 푚푚 OK! 

8.2.7 Kontroll av syll 
För beräkning av syllens dimensionerande hållfasthet vinkelrätt fiberriktningen har formel [2-10] använts 
och resultatet är 1,415 MPa. Tryckkapaciteten vinkelrätt fiberriktningen har beräknats med formel [2-20] 
där resultat blev 23,088 kN och uppfyller kravet nedan. Se bilaga B.5 för fullständiga beräkningar. 

퐹 , , > 퐹 , ,   

23,088 푘푁 > 22,224 푘푁 OK! 

8.2.8 Sammanställning av resultat - statik 
Här nedan i tabell 9 sammanställs resultaten av dimensioneringen för regel, hammarband, bärlina och 
syll. 

 Mått [mm] Kvalitet 
Regel 45x145 C14 

Hammarband 45x145 C18 
Bärlina 45x195 C24 

Syll 45x145 C20 
Tabell 9. Sammanfattning av dimensionering 

8.3 Fukt 

Det är väldigt viktigt att inte för mycket isolering hamnar på den varma sidan av ångspärren då det kan 
leda till kritiska fukttillstånd och på längre sikt innebära fuktskador. För att kontrollera överslagsmässigt 
om placeringen av ångspärren är okej kan följande ekvationer användas (28): 

För att beräkna ånghalt vid ångspärrens insida används formel [3-1]. 

휈 = 휈 + ∙ 퐺          [3-1] 

Där   휈 = å푛푔ℎ푎푙푡 푝å 푣ä푔푔푒푛푠 푢푡푠푖푑푎  

  푍 = å푛푔푔푒푛표푚푔å푛푔푠푚표푡푠푡å푛푑푒푡 푓푟å푛 푢푡푠푖푑푎 푡푖푙푙 푖푛푠푖푑푎 푎푣 å푛푔푠푝ä푟푟  

  푍 = 푡표푡푎푙푡 å푛푔푔푒푛표푚푔å푛푔푠푚표푡푠푡å푛푑  

  퐺 = 푓푢푘푡푡푖푙푙푠푘표푡푡  
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I formel [3-1] har kvoten Z1/ZT satts till 1,0 eftersom ångspärren har en dominerande inverkan på det 
totala ånggenomgångsmotståndet. Antagandet gör att beräkningarna är på säkra sidan. 

Mättnadsånghalten beräknas med formel [3-2]. För att undvika röta och mögel i trästommen bör kritisk 
relativ fuktighet begränsas till max 70 %. I beräkningen har kritisk relativ fuktighet satts lika med relativ 
fuktighet. 

휐 (푇) =                 푅퐹 ≤ 푅퐹        [3-2] 

Där  푅퐹 = 푟푒푙푎푡푖푣 푓푢푘푡푖푔ℎ푒푡               

  휈 = å푛푔ℎ푎푙푡 푝å å푛푔푠푝ä푟푟푒푛푠 푖푛푠푖푑푎  

Då mättnadsånghalten tagits fram kan aktuell temperatur avläsas ur diagram. För att bestämma hur stor 
andel av isoleringen som kan placeras på insidan av ångspärren används formel [3-3].  

= ( )          [3-3] 

Där  푇 = 푡푒푚푝푒푟푎푡푢푟 푝å 푣ä푔푔푒푛푠 푖푛푠푖푑푎 

  푇 = 푡푒푚푝푒푟푎푡푢푟 푝å 푣ä푔푔푒푛푠 푢푡푠푖푑푎 

  푇 = 푎푘푡푢푒푙푙 푡푒푚푝푒푟푎푡푢푟 

Med formel [3-1], [3-2] och [3-3] ges följande resultat, se tabell 10. För indata och fullständiga 
beräkningar se bilaga C.1. Vi har begränsat oss och endast gjort beräkningar för två kritiska månader, 
båda under uppvärmningssäsongen. 
 
Period för indata Procent av isolering 

som är tillåten på 
ångspärrens insida 

Andel av isolering på 
ångspärrens insida vid 

ytterväggsförslaget 

OK/ EJ OK 

Januari 18,4 18,1 OK! 
5-dygnsvärdefeb 26,2 18,1 OK! 

Tabell 10. Resultat av fuktberäkningar. 
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9. Diskussion och slutsats 

Här diskuterar vi och drar slutsatser kring resultaten med det här examensarbetet. Vi besvarar även den 
frågeställning som presenteras i ”Syfte och frågeställning”. 

Syftet med detta examensarbete var dels att tolka kommande energikrav på byggnader i Sverige och dels 
att arbeta fram ett ytterväggsförslag med lägre U-värde än Fiskarhedenvillans befintliga 
ytterväggskonstruktion. Målet med det nya ytterväggsförslaget var att sänka den specifika 
energianvändningen för vårt referenshus som sedan jämförs med kommande energikrav.   

Först bestod arbetet i att tolka innebörden av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda, EPBD2. Det 
visade sig vara mindre konkreta krav än vad vi först trodde och att tolka kommande nivåer var svårt. 
Utifrån det som presenteras i kapitel 6.3. tolkar vi att energikraven på byggnader i Sverige endast 
kommer skärpas marginellt eller inte alls.  

Arbetet med att ta fram en ny ytterväggskonstruktion innebar många beräkningar och val mellan olika 
alternativ. Det förslag som vi kom fram till har enligt våra beräkningar ca 33 % lägre U-värde än den 
befintliga konstruktionen. Trots sänkningen på ca 33 % är det nya förslaget endast ca 19 % tjockare än 
dagens konstruktion. Detta beror på att vi har valt att ha två obrutna isoleringsskikt.  

Med det framtagna ytterväggsförslaget sänktes den specifika energianvändningen för vårt referenshus 
från 53 kWh/m2 och år till 50 kWh/m2 och år. Det motsvarar en sänkning på ca 6 % vilket ger en 
besparning på ca 250 kr per år räknat med ett elpris på 100 öre/kWh. För att besvara frågan hur mycket 
valet av ytterväggskonstruktion påverkar den specifika energianvändningen på ett bättre sätt bör 
beräkningar göras för flera olika hustyper, uppvärmningssätt och orter. 

Energikravet för vårt referenshus är idag 55 kWh/m2 och år vilket uppfylls. Enligt våra tolkningar kommer 
förmodligen referenshuset även klara kommande energikrav år 2020. Blir nivåerna för den specifika 
energianvändningen något sänkta kan det räcka med att byta till vårt ytterväggsförslag. 

Resultaten i detta arbete kan innehålla en del felkällor p.g.a. att vi har gjort förenklingar och antaganden 
som förmodligen inte överensstämmer med verkligheten. När antaganden och förenklingar har gjorts 
har vi försökt att vara på den säkra sidan. 
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10. Rekommendationer 

Här lämnar vi rekommendationer för fortsatt arbete med ytterväggskonstruktionen.  

Eftersom vi inte behandlat köldbryggor speciellt ingående föreslår vi att det bör göras betydligt mer 
noggrant för att få en mer rättvis bedömning av väggkonstruktionens energiegenskaper. Att låta 
innerstommen bära bjälklaget så att det inte blir någon linjär köldbrygga för bjälklagsanslutning vilket 
även bidrar till en tätare konstruktion. Förslagsvis kan innerstommen då vara 120 mm istället för 70 mm.  

Att använda stag som vindavstyvning tror vi skulle sänka kostnaderna och monteringstiden. Därför 
föreslår vi att en lösning för att minska knäckningslängden av bärande reglar ses över, t.ex. att ha 
”kortlingar” mellan aktuella reglar.  

Om kommande energikrav blir mer skärpta än vad vi uppskattat föreslår vi att även övriga delar av 
klimatskalet och uppvärmningssätt granskas för att på så sätt sänka den specifika energianvändningen till 
tillfredsställande nivåer. 
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Bilagor för energi 
 

A.1 – A.5 

  



   Bilaga A.1.1 
 
 

λ-värdesmetoden. 

 

 

U-värdesmetoden. 

Material λ [W/mK] d [m] R1 [m²K/W] R2 [m²K/W] R3 [m²K/W] R4 [m²K/W] % 
Rse - - 0,040 0,040 0,040 0,040 - 
Luftspalt - - 0,080 0,080 0,080 0,080 - 
Gips 0,220 0,009 0,041 0,041 0,041 0,041 1,00 
PAROC UNS 37z 0,037 0,215 5,811 - 5,811 - 0,88 
Trä regel  0,140 0,215 - 1,536 - 1,536 0,12 
PAROC UNS 37z 0,037 0,045 1,216 - - 1,216 0,92 
Trä regel  0,140 0,045 - 0,321 0,321 - 0,08 
Luftspalt 0,000 0,028 0,080 0,080 0,080 0,080 1,00 
Gips 0,220 0,013 0,059 0,059 0,059 0,059 1,00 

Rsi - - 0,130 0,130 0,130 0,130 - 

Tabell A.1.1.2 
 

ΣRU = 7,457 2,287 6,562 3,182 
 

  
% = 0,810 0,010 0,070 0,110 

 

     
UU = 0,158 

  

 

Slutligt U-värde [W/m2K] 

0,165 
Resultat A.1.1 

Material λ [W/mK] % λ medel [W/mK] d [m] Rλ [m²K/W] 
Rse - - - - 0,040 
Luftspalt - - - - 0,080 
Gips 0,220 1,00 0,220 0,009 0,041 
PAROC UNS 37z 0,037 0,88 0,049 0,215 4,356 
Trä regel  0,140 0,12 
PAROC UNS 37z 0,037 0,92 0,045 0,045 0,995 
Trä regel  0,140 0,08 
Luftspalt - - - 0,028 0,080 
Gips 0,220 1,00 0,220 0,013 0,059 

Rsi - - - - 0,130 

Tabell A.1.1.1  
   

ΣRλ = 5,780 

    
Uλ = 0,173 



   Bilaga A.1.2 
 

λ-värdesmetoden. 

Material λ [W/mK] % λ medel [W/mK] d [m] Rλ [m²K/W] 
Rse - - - - 0,040 
Luftspalt - - - - 0,080 
PAROC WAS 35tt 0,033 1,00 0,033 0,045 1,364 
Utegips 0,220 1,00 0,220 0,009 0,041 
PAROC UNS 37z 0,037 0,88 0,049 0,145 2,938 
Trä regel  0,140 0,12 
PAROC UNS 37z 0,037 1,00 0,037 0,095 2,568 
PAROC UNS 37z 0,037 0,86 0,051 0,070 1,361 
Trä regel  0,140 0,14 
Gips 0,220 1,00 0,220 0,013 0,059 

Rsi - - - - 0,130 

Tabell A.1.2.1 
   

ΣRλ = 8,580 

    
Uλ = 0,117 

 

U-värdesmetoden. 

Material λ [W/mK] d [m] R1 [m²K/W] R2 [m²K/W] R3 [m²K/W] R4 [m²K/W] % 
Rse - - 0,040 0,040 0,040 0,040 - 
Luftspalt - - 0,080 0,080 0,080 0,080 - 
PAROC WAS 35tt 0,033 0,045 1,364 1,364 1,364 1,364 1,00 
Utegips 0,220 0,009 0,041 0,041 0,041 0,041 1,00 
PAROC UNS 37z 0,037 0,145 3,919 - 3,919 - 0,88 
Trä regel  0,140 0,145 - 1,036 - 1,036 0,12 
PAROC UNS 37z 0,037 0,095 2,568 2,568 2,568 2,568 1,00 
PAROC UNS 37z 0,037 0,070 1,892 - - 1,892 0,86 
Trä regel  0,140 0,070 - 0,500 0,500 - 0,14 
Gips 0,220 0,013 0,059 0,059 0,059 0,059 1,00 

Rsi - - 0,130 0,130 0,130 0,130 - 

Tabell A.1.2.2 
 

ΣRU = 10,092 5,817 8,700 7,209 
 

  
% = 0,757 0,017 0,123 0,103 

 

     
UU = 0,106 

  

 

Slutligt U-värde [W/m2K] 

0,111 
Resultat A.1.2 

 



 

  Bilaga A.2. 

 

 

Program: PAROC Värmeberäkning 5 2011-05-20   10:13:10 

==================================================== 
Beräknat av: 
Företag: 
Adress: 

 
Telefon: 

 
 

Ui - Korrigerad värmegenomgångskoefficient 
 
Konstruktion: Befintlig yttervägg 

 

  
1  

 
2  

 |̄ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯| |̄ ¯¯¯¯¯   ¯¯¯¯¯¯|  
Skiktbeskrivning Tjocklek Lambda Ytandel Lambda Orientering 

(mm) (W/m K) (%) (W/m K) (Hor./Vert.) 

 
 
Utegips 9 

 
 

0,220 
 
 

100 
  

 
V 

Mineralull + Regel 170 0,037 88 0,140 V 
Mineralull + Regel 45 0,037 92 0,140 V 
Mineralull + Regel 45 0,037 92 0,140 H 
Gips 13 0,220 100  V 

 
 
 
 
 

Värmeövergångsmotstånd, Rsi+Rse: 0,17 m² K/W 
Övriga värmemotstånd, Rövr: 0,16 m² K/W 
Korrektion för springor och spalter, Ug: 0,000 W/m² K 
Korrektion fästanordningar, Uf: 0,000 W/m² K 
Korrektion vid omvända tak, Ur: 0,000 W/m² K 

 
 

Värmemotstånd, R' (övre gränsvärde): 6,441 m² K/W 
Värmemotstånd, R'' (undre gränsvärde): 5,863 m² K/W 
Praktiskt tillämpbart värmemotstånd, Rt: 6,152 m² K/W 

 
Korrigerad värmegenomgångskoefficient, Ui: 0,163 W/m² K 
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Program: PAROC Värmeberäkning 5 2011-05-20   10:20:47 

==================================================== 
 

Beräknat av: 
Företag: 
Adress: 

 
Telefon: 

 
 

Ui - Korrigerad värmegenomgångskoefficient 
 
Konstruktion: Förslag på yttervägg 

 

  
1  

 
2  

 |̄ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯| |̄ ¯¯¯¯¯   ¯¯¯¯¯¯|  Skiktbeskrivning Tjocklek Lambda Ytandel Lambda Orientering 
(mm) (W/m K) (%) (W/m K) (Hor./Vert.) 

 
 
Klimatskiva 45 

 
 

0,033 
 
 

100 
  

 
V 

Utegips 9 0,220 100  V 
Mineralull + Regel 145 0,037 88 0,140 V 
Mineralull 95 0,037 100  V 
Mineralull + Regel 70 0,037 88 0,140 V 
Gips 13 0,220 100  V 

 
 
 
 
 

Värmeövergångsmotstånd, Rsi+Rse: 0,17 m² K/W 
Övriga värmemotstånd, Rövr: 0,08 m² K/W 
Korrektion för springor och spalter, Ug: 0,000 W/m² K 
Korrektion fästanordningar, Uf: 0,000 W/m² K 
Korrektion vid omvända tak, Ur: 0,000 W/m² K 

 
 

Värmemotstånd, R' (övre gränsvärde): 9,274 m² K/W 
Värmemotstånd, R'' (undre gränsvärde): 8,637 m² K/W 
Praktiskt tillämpbart värmemotstånd, Rt: 8,956 m² K/W 

 
Korrigerad värmegenomgångskoefficient, Ui: 0,112 W/m² K 
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U-medel med befintlig yttervägg. 

Byggnadsdel Area U-värde, snitt UxA 
Tak 94,478 m² 0,090 W/m²K 8,503 

Vägg 157,916 m² 0,165 W/m²K 26,056 
Fönster 33,560 m² 1,000 W/m²K 33,560 

Dörr 10,700 m² 1,000 W/m²K 10,700 
Golv 81,000 m² 0,100 W/m²K 8,100 

Köldbrygga platta 38,880 m² 0,550 W/m²K 21,384 
Totalt = 416,53 m²   108,303 W/K 

Tabell A.3.1. 
 

Um = 0,260 W/m²K 

 

 

 

 

 

U-medel med det nya  ytterväggsförslaget 

Byggnadsdel Area, totalt U-värde, snitt UxA 
Tak 94,478 m² 0,090 W/m²K 8,503 

Vägg 157,916 m² 0,111 W/m²K 17,529 
Fönster 33,560 m² 1,000 W/m²K 33,560 

Dörr 10,700 m² 1,000 W/m²K 10,700 
Golv 81,000 m² 0,100 W/m²K 8,100 

Köldbrygga platta 38,880 m² 0,550 W/m²K 21,384 
Totalt = 416,53 m²   99,776 W/K 

Tabell A.3.2. 
 

Um = 0,240 W/m²K 

 

 



Bilaga A.4.1

hus med frekvens-/kapacitetsreglerad frånluftsvärmepump Data  ifyllda av: A.Schöllin & M.Widell TMF-program version 2.1
Datum: 2011-05-20

Fritextruta/kommentarer:

INDATA
Allmänt Värmeproduktion Nibe F750 Direktelvärme
Hustillverkare: Fiskarhedenvillan Q nom 60 (l/s) Elektriska handdukstorkar 0 st
Husmodell: Porfyren P vp värme, nom 20/35°C 1872 (W) termostat och/eller timer nej
Beställningsnummer: 4631 COP, värme, nom 20/35°C 3,67 (-) årlig energianvändning 0 (kWh/år)
Ordernummer: 1 P vp värme, nom 20/45°C 1791 (W) Elgolvvärme (badrum/hall) 0 m2

Husets placering/ort: Huddinge COP, värme, nom 20/45°C 3,25 (-) termostat och/eller timer nej
Klimatzon: III P vp värme, max 20/35°C 4709 (W) årlig energianvändning 0 (kWh/år)
Fastighetsbeteckning: Kandidaten 9 COP, värme, max 20/35°C 2,69 (-) Märkeffekt direktelvärme 0 (W)
Adress: P vp värme, max 20/45°C 5047 (W) Annan specifik elförbrukare 0 (kWh/år)
Köpare: Rubio Dahlberg COP, värme, max 20/45°C 2,31 (-) varav intern värmeavgivning 0 (%)

Superheater, varmvatten nej
Defaultvärden Tomgångseffekt, el 100 (W) UTDATA
Trum, medel, uppv.säsong 21,0 (°C) Märkeffekt 4500 (W) E hushållsel 6526 (kWh/år)
Personvärme, specifik 80 (W/person) Värmedistribution E ut värmesystem 13729 (kWh/år)
Närvarotid, medel 14 (h/dygn) A-klassade cirk.pumpar ja E varmvattenanv. 3957 (kWh/år)
Varmvattenanv. specifik 16 (m3/(person år)) Pel cirk.pump, medel 21 (W) E värmeläckage VVB 2402 (kWh/år)
Antal personer 4 (st) Vattenburen golvvärme 0 (m2) E el fläktar 1009 (kWh/år)
Byggnad Resurseffektiva blandare nej E el cirk.pump, värmedistr. 130 (kWh/år)
Tute, medel 6,7 (°C) Ventilation E el vp kompressor 7110 (kWh/år)
DVUT, 1-dygn (24 h) -17,2 (°C) Eleffektiv ventilation nej E elpatron 328 (kWh/år)
DVUT, 2-dygn (48 h) -16,4 (°C) Pel fläkt, medel 113 (W) E direktelvärme 0 (kWh/år)
DVUT, 3-dygn (72 h) -15,7 (°C) Spec. luftflöde 0,35 (l/s/m2) E annan specifik elförbrukare 0 (kWh/år)
DVUT, 4-dygn (96 h) -15,1 (°C) Luftflöde, medel 56,3 (l/s) E köpt energi (exkl. hushållsel) 8581 (kWh/år)
Tidskonstant () 53 (h) SFP 2,0 (W/l/s) E köpt energi totalt 15107 (kWh/år)
DVUT, aktuell -16,2 (°C) Spisfläkt/-kåpa F200 E energianvändning värmesyst. 21227 (kWh/år)
Atemp 161 (m2) Luftflöde, forcerat 80 (l/s) E energianvändning totalt 27753 (kWh/år)
Aom, total 416,53 (m2) Pel, forcerat 70 (W) E energibesparing värmepump 12646 (kWh/år)
Aom, byggnadsskal 335,53 (m2) Drifttid 1,0 (h/dygn) Specifik energianvändning 53 (kWh/m2/år)

Abottenplatta 81 (m2) Kravnivå i BBR 16 (BFS 2008:20) 55 (kWh/m2/år)

Um 0,26 (W/(K m2)) P el max vp kompressor 2,79 (kW)
UAtot 108,2978 (W/K) P elpatron, max 1,52 (kW)
Värmeeffektbehov vid DVUT 6,74 (kW) P direktelvärme 0,00 (kW)
Lufttäthet Vn50 0,8 (l/(s m2) Dim. eleffekt för uppvärmning 4,31 (kW)

Avskärmning (e) 0,07 (-) Installerad märkeffekt 4,50 (kW)

Passiv solinstrålning 6 (W/m2) Kravnivå i BBR 16 (BFS 2008:20) 5,27 (kW)
q infiltration, medel 3,3 (l/s)

Bilaga A.4.1
invFVP

2011-05-20
11:07



Beräkning av specifik energianvändning för hus med frekvens-/kapacitetsreglerad frånluftsvärmepump

Beräkningen avser: Husmodell: Porfyren
Beställningsnummer: 4631
Ordernummer: 1
Husets placering/ort: Huddinge
Klimatzon: III
Fastighetsbeteckning: Kandidaten 9
Adress:
Köpare: Rubio Dahlberg

För att uppfylla de krav som Boverkets byggregler ställer på energianvändningen, enligt avsnitt 9
i BBR 16 (BFS 2008:20), har vid projektering och beräkning följande allmänna indata använts
för att representera "normalt brukande":

 - inomhustemperatur; 21 °C, under uppvärmningssäsongen

 - tappvarmvattenanvändning; 16 m3/person och år (60 °C)

 - personvärme; 80 W/person, närvarotid 14 h/dygn 1

För det aktuella huset har vidare följande specifika indata använts:

 - antal personer; 4 st

 - hushållsel; 6526 kWh/år 2

 - årsmedeltemperatur, ute; 6,7 °C

 - tempererad golvarea; 161 m2

 - medelluftflöde; 56,3 l/s

Vidare har fabrikantdata för följande installationer använts:

Frånluftsvärmepump typ; Nibe F750
Spisfläkt/-kåpa typ; F200

Beräkningen har gett följande resultat:

Totalt levererad/köpt elenergi; 15107 kWh/år

Energianvändning 3; 8581 kWh/år

Specifik energianvändning 3, 4; 53 kWh/m2 per år

Kravnivå enligt BBR 16 (BFS 2008:20); 55 kWh/m2 per år

Dim. eleffektbehov för uppvärmning 5; 4,3 kW
Installerad märkeffekt; 4,5 kW

Kravnivå enligt BBR 16 (BFS 2008:20); 5,3 kW

1) Brukarrelaterade indata enligt "Indata för energiberäkningar i kontor och småhus", Boverket, oktober 2007

2) Beräknat enligt formel i "Energideklaration för byggnader - en regelsamling", Boverket februari 2007

3) Exklusive hushållsel, men inklusive driftel för fläktar, pumpar, etc

4) Detta motsvarar också husets preliminära beräknade värde för energideklarering av dess energianvändning.

    Beräkningen har skett med marginal för variationer i tillverkningsprocess och variationer i "normalt brukande".

    Vid en energimedveten användning bör verklig energianvändning kunna bli 10-20 % lägre än beräknat.

    Vid ett energislösande beteende kan verklig energianvändning istället bli 10-20 % högre, eller mer.

5) Exklusive eleffekt till fläktar och cirkulationspumpar för värmdistribution.

Beräkningen har gjorts med beräkningshjälpmedel som framtagits av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
på uppdrag av TMF, Trä och Möbelindustriförbundet, för trähustillverkande medlemmar inom TMF.
Beräkningshjälpmedlet är i huvudsak baserat på SS-EN ISO 13790 men med anpassning av defaultvärden
till svenska förhållanden. Indata är i tillämpliga delar baserade på provningsresultat från EN-standarder för 
respektive typ av installation (EN-14511, EN-1148, EN-1151, EN-13141-3, -4, -7)

Beräkningen har gjorts av: A.Schöllin & M.Widell
Fiskarhedenvillan
2011-05-20

TMF-program version 2.1

Eventuella kommentarer:



Bilaga A.4.2

hus med frekvens-/kapacitetsreglerad frånluftsvärmepump Data  ifyllda av: A.Schöllin & M.Widell TMF-program version 2.1
Datum: 2011-05-20

Fritextruta/kommentarer:

INDATA
Allmänt Värmeproduktion Nibe F750 Direktelvärme
Hustillverkare: Fiskarhedenvillan Q nom 60 (l/s) Elektriska handdukstorkar 0 st
Husmodell: Porfyren P vp värme, nom 20/35°C 1872 (W) termostat och/eller timer nej
Beställningsnummer: 4631 COP, värme, nom 20/35°C 3,67 (-) årlig energianvändning 0 (kWh/år)
Ordernummer: 1 P vp värme, nom 20/45°C 1791 (W) Elgolvvärme (badrum/hall) 0 m2

Husets placering/ort: Huddinge COP, värme, nom 20/45°C 3,25 (-) termostat och/eller timer nej
Klimatzon: III P vp värme, max 20/35°C 4709 (W) årlig energianvändning 0 (kWh/år)
Fastighetsbeteckning: Kandidaten 9 COP, värme, max 20/35°C 2,69 (-) Märkeffekt direktelvärme 0 (W)
Adress: P vp värme, max 20/45°C 5047 (W) Annan specifik elförbrukare 0 (kWh/år)
Köpare: Rubio Dahlberg COP, värme, max 20/45°C 2,31 (-) varav intern värmeavgivning 0 (%)

Superheater, varmvatten nej
Defaultvärden Tomgångseffekt, el 100 (W) UTDATA
Trum, medel, uppv.säsong 21,0 (°C) Märkeffekt 4500 (W) E hushållsel 6526 (kWh/år)
Personvärme, specifik 80 (W/person) Värmedistribution E ut värmesystem 12708 (kWh/år)
Närvarotid, medel 14 (h/dygn) A-klassade cirk.pumpar ja E varmvattenanv. 3957 (kWh/år)
Varmvattenanv. specifik 16 (m3/(person år)) Pel cirk.pump, medel 20 (W) E värmeläckage VVB 2402 (kWh/år)
Antal personer 4 (st) Vattenburen golvvärme 0 (m2) E el fläktar 1009 (kWh/år)
Byggnad Resurseffektiva blandare nej E el cirk.pump, värmedistr. 121 (kWh/år)
Tute, medel 6,7 (°C) Ventilation E el vp kompressor 6730 (kWh/år)
DVUT, 1-dygn (24 h) -17,2 (°C) Eleffektiv ventilation nej E elpatron 204 (kWh/år)
DVUT, 2-dygn (48 h) -16,4 (°C) Pel fläkt, medel 113 (W) E direktelvärme 0 (kWh/år)
DVUT, 3-dygn (72 h) -15,7 (°C) Spec. luftflöde 0,35 (l/s/m2) E annan specifik elförbrukare 0 (kWh/år)
DVUT, 4-dygn (96 h) -15,1 (°C) Luftflöde, medel 56,3 (l/s) E köpt energi (exkl. hushållsel) 8067 (kWh/år)
Tidskonstant () 56 (h) SFP 2,0 (W/l/s) E köpt energi totalt 14593 (kWh/år)
DVUT, aktuell -16,1 (°C) Spisfläkt/-kåpa F200 E energianvändning värmesyst. 20197 (kWh/år)
Atemp 161 (m2) Luftflöde, forcerat 80 (l/s) E energianvändning totalt 26723 (kWh/år)
Aom, total 416,53 (m2) Pel, forcerat 70 (W) E energibesparing värmepump 12129 (kWh/år)
Aom, byggnadsskal 335,53 (m2) Drifttid 1,0 (h/dygn) Specifik energianvändning 50 (kWh/m2/år)

Abottenplatta 81 (m2) Kravnivå i BBR 16 (BFS 2008:20) 55 (kWh/m2/år)

Um 0,24 (W/(K m2)) P el max vp kompressor 2,79 (kW)
UAtot 99,9672 (W/K) P elpatron, max 1,18 (kW)
Värmeeffektbehov vid DVUT 6,40 (kW) P direktelvärme 0,00 (kW)
Lufttäthet Vn50 0,8 (l/(s m2) Dim. eleffekt för uppvärmning 3,97 (kW)

Avskärmning (e) 0,07 (-) Installerad märkeffekt 4,50 (kW)

Passiv solinstrålning 6 (W/m2) Kravnivå i BBR 16 (BFS 2008:20) 5,27 (kW)
q infiltration, medel 3,3 (l/s)

Bilaga A.4.1
invFVP

2011-05-20
11:09



Beräkning av specifik energianvändning för hus med frekvens-/kapacitetsreglerad frånluftsvärmepump

Beräkningen avser: Husmodell: Porfyren
Beställningsnummer: 4631
Ordernummer: 1
Husets placering/ort: Huddinge
Klimatzon: III
Fastighetsbeteckning: Kandidaten 9
Adress:
Köpare: Rubio Dahlberg

För att uppfylla de krav som Boverkets byggregler ställer på energianvändningen, enligt avsnitt 9
i BBR 16 (BFS 2008:20), har vid projektering och beräkning följande allmänna indata använts
för att representera "normalt brukande":

 - inomhustemperatur; 21 °C, under uppvärmningssäsongen

 - tappvarmvattenanvändning; 16 m3/person och år (60 °C)

 - personvärme; 80 W/person, närvarotid 14 h/dygn 1

För det aktuella huset har vidare följande specifika indata använts:

 - antal personer; 4 st

 - hushållsel; 6526 kWh/år 2

 - årsmedeltemperatur, ute; 6,7 °C

 - tempererad golvarea; 161 m2

 - medelluftflöde; 56,3 l/s

Vidare har fabrikantdata för följande installationer använts:

Frånluftsvärmepump typ; Nibe F750
Spisfläkt/-kåpa typ; F200

Beräkningen har gett följande resultat:

Totalt levererad/köpt elenergi; 14593 kWh/år

Energianvändning 3; 8067 kWh/år

Specifik energianvändning 3, 4; 50 kWh/m2 per år

Kravnivå enligt BBR 16 (BFS 2008:20); 55 kWh/m2 per år

Dim. eleffektbehov för uppvärmning 5; 4,0 kW
Installerad märkeffekt; 4,5 kW

Kravnivå enligt BBR 16 (BFS 2008:20); 5,3 kW

1) Brukarrelaterade indata enligt "Indata för energiberäkningar i kontor och småhus", Boverket, oktober 2007

2) Beräknat enligt formel i "Energideklaration för byggnader - en regelsamling", Boverket februari 2007

3) Exklusive hushållsel, men inklusive driftel för fläktar, pumpar, etc

4) Detta motsvarar också husets preliminära beräknade värde för energideklarering av dess energianvändning.

    Beräkningen har skett med marginal för variationer i tillverkningsprocess och variationer i "normalt brukande".

    Vid en energimedveten användning bör verklig energianvändning kunna bli 10-20 % lägre än beräknat.

    Vid ett energislösande beteende kan verklig energianvändning istället bli 10-20 % högre, eller mer.

5) Exklusive eleffekt till fläktar och cirkulationspumpar för värmdistribution.

Beräkningen har gjorts med beräkningshjälpmedel som framtagits av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
på uppdrag av TMF, Trä och Möbelindustriförbundet, för trähustillverkande medlemmar inom TMF.
Beräkningshjälpmedlet är i huvudsak baserat på SS-EN ISO 13790 men med anpassning av defaultvärden
till svenska förhållanden. Indata är i tillämpliga delar baserade på provningsresultat från EN-standarder för 
respektive typ av installation (EN-14511, EN-1148, EN-1151, EN-13141-3, -4, -7)

Beräkningen har gjorts av: A.Schöllin & M.Widell
Fiskarhedenvillan
2011-05-20

TMF-program version 2.1

Eventuella kommentarer:



   Bilaga.A.5.1 
 
 

 

 

 

 

Resultat A.5.1.1 

 

 

 

 

λ-värdesmetoden 

Material λ [W/mK] d [m] Rλ [m²K/W] 
Rse - - 0,040 
Luftspalt - - 0,080 
PAROC WAS 35tt 0,033 0,045 1,364 
Trä regel  0,140 0,145 1,036 
Lösull 0,042 0,184 4,369 
Trä regel  0,140 0,075 0,536 
Gips 0,220 0,013 0,059 

Rsi - - 0,130 

Tabell A.5.1.1 
 

ΣRλ = 7,613 

  
Ψλ = 0,131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppskattad 
transmissionsförlust genom 

köldbrygga [W/m2K] 

0,131 

Figur A.5.1.1. Ny ytterväggskonstruktion 
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Resultat A.5.1.2 

 

 

λ-värdesmetoden 

Material λ [W/mK] % λ medel [W/mK] d [m] Rλ [m²K/W] 
Rse - - - - 0,040 
Luftspalt - - - - 0,080 
PAROC WAS 35tt 0,033 1,00 0,220 0,045 0,205 
Gips 0,220 1,00 0,220 0,009 0,041 
Trä regel  0,140 1,00 0,140 0,045 0,321 
Trä regel  0,140 0,12 0,049 0,100 2,026 
PAROC UNS 37z 0,037 0,88 
PAROC UNS 37z 0,037 1,00 0,037 0,095 2,568 
Trä regel  0,140 1,00 0,140 0,070 0,500 
Gips 0,220 1,00 0,220 0,013 0,059 

Rsi - - - - 0,130 

Tabell A.5.1.2 
   

ΣRλ = 5,969 

    
Ψλ = 0,168 

U-värdesmetoden 

Material λ [W/mK] d [m] R1 [m²K/W] R2 [m²K/W] % 
Rse - - 0,040 0,040 - 
Luftspalt - - 0,080 0,080 - 
PAROC WAS 35tt 0,033 0,045 1,364 1,364 1,00 
Gips 0,220 0,009 0,041 0,041 1,00 
Trä regel  0,140 0,045 0,321 0,321 1,00 
Trä regel  0,140 0,100 - 0,714 0,12 
PAROC UNS 37z 0,037 0,100 2,703 - 0,88 
PAROC UNS 37z 0,037 0,095 2,568 2,568 1,00 
Trä regel  0,140 0,070 0,500 0,500 1,00 
Gips 0,220 0,013 0,059 0,059 - 

Rsi - - 0,130 0,130 - 

Tabell A.5.1.3 
 

ΣRU = 7,805 5,817 
 

  
% = 0,880 0,120 

 

   
ΨU = 0,133 

 

Uppskattad 
transmissionsförlust genom 

köldbrygga [W/m2K] 

0,149 

Figur A.5.1.2 Ny ytterväggskonstruktion 
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Resultat A.5.1.3 

 

 

 

λ-värdesmetoden 

Material λ [W/mK] % λ medel [W/mK] d [m] Rλ [m²K/W] 
Rse - - - - 0,040 
Luftspalt - - - - 0,080 
Gips 0,220 1,00 0,220 0,009 0,041 
Trä regel  0,140 1,00 0,140 0,170 1,214 
PAROC UNS 37z 0,037 0,92 0,045 0,045 0,995 
Trä regel  0,140 0,08 
Trä regel  0,140 1,00 0,140 0,045 0,321 
Trä regel  0,140 1,00 0,140 0,028 0,200 
Gips 0,220 1,00 0,220 0,013 0,059 

Rsi - - - - 0,130 

Tabell A.5.1.4 
   

ΣRλ = 3,080 

    
Ψλ = 0,325 

U-värdesmetoden 

Material λ [W/mK] d [m] R1 [m²K/W] R2 [m²K/W] % 
Rse - - 0,040 0,040 - 
Luftspalt - - 0,080 0,080 - 
Gips 0,220 0,009 0,041 0,041 1,00 
Trä regel  0,140 0,170 1,214 1,214 1,00 
PAROC UNS 37z 0,037 0,045 - 1,216 0,92 
Trä regel  0,140 0,045 0,321 - 0,08 
Trä regel  0,140 0,045 0,321 0,321 1,00 
Trä regel  0,140 0,028 0,200 0,200 1,00 
Gips 0,220 0,013 0,059 0,059 1,00 

Rsi - - 0,130 0,130 - 

Tabell A.5.1.5 
 

ΣRU = 2,407 3,302 
 

  
% = 0,080 0,920 

 

   
ΨU = 0,312 

  
 

Uppskattad 
transmissionsförlust genom 

köldbrygga [W/m2K] 

0,318 

Figur A.5.1.3. Befintlig ytterväggskonstruktion 



Bilagor för statik 
 

B.1 – B.5 
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Beräkning av egentyngd för ytterväggsförslaget. 

Material Tjocklek [m] Höjd [m] Andel [%] Tunghet [kg/m3] 
Panel 0,022 2,5 1 350 
Reglar 0,028 2,5 0,12 350 
Paroc 
was35 0,045 2,5 1 70 

Utegips 0,009 2,5 1 692 
Reglar 0,145 2,5 0,12 350 

Paroc uns 
37z 0,145 2,5 0,88 28 

Paroc uns 
37z 0,09 2,5 1 28 

Reglar 0,07 2,5 0,14 350 
Paroc uns 

37z 0,07 2,5 0,86 28 
Gips 0,013 2,5 1 692 

  
Gk = 1,114 kN/m 

  
Gk = 0,668 kN 

Tabell B.1. Beräkning av egentyngd 

 



Bilaga B.2.

G k,yttervägg 0,577 kN Q k,bjälklag 2,88 kN γ d 0,91

G k,bjälklag 1,152 kN 0,7

Ekv 6.10.a

QE,d  = 4,876 kN

Ekv 6.10.b (Snö = HL)

QE,d  = 5,822 kN

G k,tak 6,632 kN γ d 0,91 ce 1

G k,yttervägg 0,577 kN Atak 6,17 m
2

ct 1

0,7 sk 2 kN/m
2

μ1 0,8

Q k,snö  = 9,872 kN

Ekv 6.10.a

QE,d  = 18,289 kN

Ekv 6.10.b (Snö = HL)

QE,d  = 21,357 kN

G k,yttervägg 0,685 kN Q k,bjälklag 2,88 kN γ d 0,91

G k,bjälklag 1,152 kN 0,7

Ekv 6.10.a

QE,d  = 5,009 kN

Ekv 6.10.b (Snö = HL)

QE,d  = 5,940 kN

Beräkningar av laster för träregelar och hammarband med stag (gavel)

Nyttig last = ψ01

Beräkningar av laster för träregelar och hammarband med gips (gavel)

Beräkningar av laster för träregelar och hammarband med stag (långsida)

Snö last = ψ01

Nyttig last = ψ01

γ� ∙ 1,35 ∙ ��,��� + γ� ∙ 1,5 ∙ ψ�,� ∙ ��,� + γ� ∙ 1,5 ∙ ψ�,� ∙ ��,� … = ��,�

γ� ∙ 0,89 ∙ 1,35 ∙ ��,��� + γ� ∙ 1,5 ∙ ��,� + γ� ∙ 1,5 ∙ ψ�,� ∙ ��,� … = ��,�

γ� ∙ 1,35 ∙ ��,��� + γ� ∙ 1,5 ∙ ψ�,� ∙ ��,� + γ� ∙ 1,5 ∙ ψ�,� ∙ ��,� … = ��,�

γ� ∙ 0,89 ∙ 1,35 ∙ ��,��� + γ� ∙ 1,5 ∙ ��,� + γ� ∙ 1,5 ∙ ψ�,� ∙ ��,� … = ��,�

γ� ∙ 1,35 ∙ ��,��� + γ� ∙ 1,5 ∙ ψ�,� ∙ ��,� + γ� ∙ 1,5 ∙ ψ�,� ∙ ��,� … = ��,�

γ� ∙ 0,89 ∙ 1,35 ∙ ��,��� + γ� ∙ 1,5 ∙ ��,� + γ� ∙ 1,5 ∙ ψ�,� ∙ ��,� … = ��,�

��,	
ö = μ� ∙ �� ∙ �� ∙ �� ∙ ���



Bilaga B.2.

G k,tak 6,632 kN γ d 0,91 ce 1

G k,yttervägg 0,685 kN Atak 6,17 m
2

ct 1

0,7 sk 2 kN/m
2

μ1 0,8

Q k,snö  = 9,872 kN

Ekv 6.10.a

QE,d  = 18,422 kN

Ekv 6.10.b (Snö = HL)

QE,d  = 21,475 kN

G k,yttervägg 1,37 kN Q k,bjälklag 2,88 kN γ d 0,91

G k,bjälklag 1,152 kN 0,7

Ekv 6.10.a

QE,d  = 5,850 kN

Ekv 6.10.b (Snö = HL)

QE,d  = 6,689 kN

Beräkningar av laster för syll med gips (gavel)

Nyttig last = ψ01

Beräkningar av laster för träregelar och hammarband med gips (långsida)

Snö last = ψ01

γ� ∙ 1,35 ∙ ��,��� + γ� ∙ 1,5 ∙ ψ�,� ∙ ��,� + γ� ∙ 1,5 ∙ ψ�,� ∙ ��,� … = ��,�

γ� ∙ 0,89 ∙ 1,35 ∙ ��,��� + γ� ∙ 1,5 ∙ ��,� + γ� ∙ 1,5 ∙ ψ�,� ∙ ��,� … = ��,�

γ� ∙ 1,35 ∙ ��,��� + γ� ∙ 1,5 ∙ ψ�,� ∙ ��,� + γ� ∙ 1,5 ∙ ψ�,� ∙ ��,� … = ��,�

γ� ∙ 0,89 ∙ 1,35 ∙ ��,��� + γ� ∙ 1,5 ∙ ��,� + γ� ∙ 1,5 ∙ ψ�,� ∙ ��,� … = ��,�

��,	
ö = μ� ∙ �� ∙ �� ∙ �� ∙ ���



Bilaga B.2.

G k,tak 6,632 kN γ d 0,91 ce 1

G k,yttervägg 1,37 kN Atak 6,17 m
2

ct 1

0,7 sk 2 kN/m
2

μ1 0,8

Q k,snö  = 9,872 kN

Ekv 6.10.a

QE,d  = 19,263 kN

Ekv 6.10.b (Snö = HL)

QE,d  = 22,224 kN

G k,tak 6,632 kN Atak 6,17 m
2

ce 1

G k,yttervägg 1,37 kN sk 2 kN/m
2

ct 1

0,2 μ1 0,8

Q k  = 9,872 kN

Gd  = 8,002 kN

Qd  = 1,974 kN

l 1,113 m QE,d 21,475 kN

My,E,d  = 5,975 kN

Beräkningar av laster för nedböjning ovanför fönster, bruksgränstillstånd

Snö last = ψ2

Beräkningar av momentlast för bärlina

Beräkningar av laster för syll med gips (långsida)

Snö last = ψ01

γ� ∙ 1,35 ∙ ��,��� + γ� ∙ 1,5 ∙ ψ�,� ∙ ��,� + γ� ∙ 1,5 ∙ ψ�,� ∙ ��,� … = ��,�

γ� ∙ 0,89 ∙ 1,35 ∙ ��,��� + γ� ∙ 1,5 ∙ ��,� + γ� ∙ 1,5 ∙ ψ�,� ∙ ��,� … = ��,�

��,	
ö = μ� ∙ �� ∙ �� ∙ �� ∙ ���

�� = ��,���
�� = ψ�,� ∙ ��

�� = μ� ∙ �� ∙ �� ∙ �� ∙ ���

��,�,� =
��,� ∙ �

4



Bilaga B.2.

z e 6 m γd 0,91 b 0,6 m

q p (z e ) 0,46 kN/m
2

Terrängtyp 3 l 2,5 m

v b 24 m/s cpe 1,2

we  = 0,552 kN/m
2

Ekv 6.10.b

QE,d  = 0,753 kN/m
2

QE,d  = 0,452 kN/m

My,E,d  = 0,353 kNm

Beräkningar av vindlast på träregel

γ� ∙ 1,5 ∙ ��,� = ��,�

�� = 	 
� �� ∙ ���

���	�å	����� = ��,� ∙ �
��,�,� =

��,� ∙ ��
8



Bilaga B.3.

f c,k 16 MPa A 6525 mm
2

E0,05 4700 MPa

γ M 1,3 l ef 2565 mm βc 0,2

h 145 mm i 13 mm Nc,E,d 21,357 kN

b 45 mm

κmod = 0,8

f c,d = 9,846 MPa

λ = 197,308

σc,crit= 1,192 MPa

λrel= 3,664

βc = 0,2

k  = 7,550

k c = 0,071

N c,R,d  = 4,540 kN

Beräkningar för träregel 45x145, C14 (med stag)

Beräkning av dimensionerande hållfasthetsvärde, f c,d i brottgränstillstånd

Beräkning av tryckkapacitet parallellt fiberriktningen, N c,R,d i brottgränstillstånd

κ��� 		���	� � � − �����	���������	1		������å��	���
��,� = κ���	 ∙ 	��,��� 	

λ =
����

σ�,���� = π� ∙ 	��,��
λ�

λ��� =
���

σ�,����

β� = 0,2	�ö�	� − �����
β� = 0,1	�ö�	!����ä	#�$	!%!
� = 0,5 1 + β� λ��� − 0,3 + λ���

�

�� = 1

� + �� − λ���
�

	�ö�	λ��� > 0,3

�� = 1,0	�ö�	λ��� ≤ 0,3

&�,�,� = � ∙ �� ∙ ���
&�,�,� > &�,�,�												�'	(�!



Bilaga B.3.

f c,k 16 MPa Wy
157,7∙ 10

3
mm

3
E0,05 4700 MPa

γ M 1,3 l ef 2565 mm βc 0,2

h 145 mm i 41,8 mm Nc,E,d 21,475 kN

b 45 mm f mk 14 MPa My,E,d 0,353 kN/m

A 6525 mm
2

κmod = 0,800

f c,d = 9,846 MPa

λ = 61,364

σc,crit= 12,319 MPa

λrel= 1,140

βc = 0,200

k  = 1,233

k c = 0,587

N c,R,d  = 37,682 kN

Beräkning av tryckkapacitet parallellt fiberriktningen, N c,R,d i brottgränstillstånd

Beräkningar för träregel 45x145, C14 (med gips)

Beräkning av dimensionerande hållfasthetsvärde, f c,d i brottgränstillstånd

κ��� 		���	� � � − �����	���������	1		������å��	���
��,� = κ���	 ∙ 	��,��� 	

λ =
����

σ�,���� = π� ∙ 	��,��
λ�

λ��� =
���

σ�,����

β� = 0,2	�ö�	� − �����
β� = 0,1	�ö�	!����ä	#�$	!%!
� = 0,5 1 + β� λ��� − 0,3 + λ���

�

�� = 1

� + �� − λ���
�

	�ö�	λ��� > 0,3

�� = 1,0	�ö�	λ��� ≤ 0,3

&�,�,� = � ∙ �� ∙ ���
&�,�,� < &�,�,�												(�!



Bilaga B.3.

κmod = 0,9

κh = 1,007

fm,d = 9,758 MPa

My,R,d= 1,539 kNm

0,799288 ≤ 1       OK!

Kontroll av interaktion mellan normalkraft och böjmoment

Beräkning av momentkapacitet vinkelrätt fiberriktningen, M R,y,d i brottgränstillstånd

��,�,� = ��� ∙ ��

��,� = κ���	 ∙ 	��,��� 	 ∙ ��

κ��� 		���	� � � − �����	���������	1		������å��	���

)ö�	ℎ < 150																	κ� = ��� * 150

ℎ

�,�

1,3

)ö�	ℎ ≥ 150																	κ�	 = 1,0

��,�,� > ��,�,� OK!

��,�,���,�,�

+
&�,�,�&�,�,�

≤ 1



Bilaga B.4.

f c,90,k 2,2 MPa F c,90,Ed 21,475 kN βc 0,2

h 45 mm l 45 mm a 600 mm

b 145 mm l 1 255 mm γ M 1,3

A 6525 mm
2

κmod = 0,8

f c,90,d = 1,354 MPa

l ef = 90 mm

Aef = 13050 mm
2

κc,90 = 1,5

Fc,90,Rd = 26,502 kN

Beräkningar för hammarband 45x145, C18

Beräkning av dimensionerande hållfasthetsvärde, fc,90,d i brottgränstillstånd 

Beräkning av tryckkapacitet vinkelrätt fiberriktningen, F c,90,Rd i brottgränstillstånd

κ��� 		���	� � � − �����	���������	1		������å��	���
��, �,� = κ���	 ∙ 	��, �,��� 	

��� = � ∙ ���
��� 	= � + 30	 ∙ 2		ö��	�#���+���	,���

2

κ�, �	 = 1,50	�.�..* � − �����-������	.����	�� ≥ 2ℎ	
)�, �,�� = ��� ∙ κ�, � ∙ ��, �,�

)�, �,�� < )�, �,�� OK!



Bilaga B.4.

f c,90,k 2,5 MPa b 45 mm γ M 1,3

h 195 mm V E,d 21,475 kN

κmod = 0,8

f c,90,d = 1,538 Mpa

VR,d= 31,385 kN

* = 2st bärlinor och 2st hammarband. Se cad ritning. Förenklad beräkning gemon att räkna med

2 st 45x195.

Beräkning av dimensionerande hållfasthetsvärde, fc,90,d i brottgränstillstånd för bärlina

Beräkningar för bärlina 45x195, C24

Beräkning av skjuvning vinkelrätt fiberriktningen, F c,90,Rd i brottgränstillstånd

av hammarband och bärlina.*��, �,�� ∙ �� ∙ ℎ�
1,5

+
��, �,�� ∙ �� ∙ ℎ�

1,5
	… = %�,�
%�,� < %�,� OK!

κ��� 		���	� � � − �����	���������	1		������å��	���
��, �,� = κ���	 ∙ 	��, �,��� 	



Bilaga B.4.

h 195 mm E 7400 MPa Gd 8,002 kN

b 45 mm I Qd 1,962 kN

l 1113 mm ψ2 0,2 W y
285,2 ∙ 10

3 
mm

3

f m,k 24 MPa γ M 1,3 M y,E,d 5,975 kNm

winst,G = 1,117 mm

winst,Q = 0,274 mm

k def = 0,6

wfin,G = 1,787 mm

wfin,Q = 0,307 mm

wfin = 2,094 mm

2,094 mm  < 3,71 mm OK!

Beräkning av nedböjning.

Kontroll av nedböjning över fönster (6.10a)

27,806 ∙ 10
6   

mm
4

��
	�,! =
�� ∙ �"
48 ∙ �/

��
	�,# =
�� ∙ �"
48 ∙ �/

���
,! = ��
	�,! 1 + ����
���
,# = ��
	�,# 1 + ψ� ∙ ����

����			���	�			 0 � − ��������������	1

���
 = ���
.! + ���
.#

���
 <
�

"��



Bilaga B.4.

κmod = 0,8

κh = 1

f m,d = 14,769 MPa

My,R,d = 8,424 kNm

* = 2st bärlinor. Se cad ritning. Förenklad beräkning gemon att räkna med 2 st 45x195.

Beräkning av dimensionerande hållfasthetsvärde, f m,d i brottgränstillstånd

Beräkning av momentkapacitet för bärlina.*

κ��� 		���	� � � − �����	���������	1		������å��	���

)ö�	ℎ < 150																	κ� = ��� * 150

ℎ

�,�

1,3

)ö�	ℎ ≥ 150																	κ�	 = 1,0

��,� = κ���	 ∙ 	��,��� 	 ∙ κ$

��,�,� = �
%,&,�

∙1&

��,�,� > ��,�,� OK!



Bilaga B.5.

f c,90,k 2,3 MPa F c,90,Ed 22,224 kN a 600 mm

h 45 mm l 45 mm γ M 1,3

b 145 mm l 1 555 mm

A 6525 mm
2

βc 0,2

κmod = 0,8

f c,90,d = 1,415 MPa

l ef = 90 mm

Aef = 13050 mm
2

κc,90 = 1,25

Fc,90,d = 23,088 kN

Beräkningar för syll 45x145, C20

Beräkning av dimensionerande hållfasthetsvärde, fc,90,d i brottgränstillstånd

Beräkning av tryckkapacitet vinkelrätt fiberriktningen, F c,90,Rd i brottgränstillstånd

��� = � ∙ ���

κ��� 		���	� � � − �����	���������	1		������å��	���
��, �,� = κ���	 ∙ 	��, �,��� 	 ∙ κ$

��� 	= � + 30	 ∙ 2		ö��	�#���+���	,���
2

κ�, �	 = 1,25	�.�. .* � − �����	�#����.������	.����	�� ≥ 2ℎ	
)�, �,�� = ��� ∙ κ�, � ∙ ��, �,�

)�, �,�� < )�, �,�� OK!



Övriga bilagor 
 

C.1 – C.2 



  Bilaga C.1. 

Beräkning av andel isolering på ångspärrens insida för ytterväggsförslag 

RT = 8,58 m²K/W R1 = 7,03 m²K/W       

Kontroll av andel isolering innanför ångspärr 

                   1− = 퐴푛푑푒푙 푖푠표푙푒푟푖푛푔 푝å 푖푛푠푖푑푎푛 

          Andel isolering på insidan = 18,1 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Bilaga C.1. 

 

 

Fuktberäkning med indata för januari. 

Te = -3,4 °C RFångspärr = 60 % G = 5,0 g/m3 

ve = 3,4 g/m3 Z1/ZT = 1,0   Ti = 21,0 °C 
RF = 87,0 %             

Kontroll av andel isolering innanför ångspärr 

푣 = 푣 + ∙ 퐺  

  
  

  
  

  
  

v = 8,40 g/m3 

 푣 (푇) =  
å ä

 

  
  

  
  

  
  

vs(T)= 14,0 g/m3 

 푇 ä푟 ℎä푚푡푎푑 푢푟 푡푎푏푒푙푙 푚푒푑 ℎ푗ä푙푝 푎푣 vs(T) 

  
  

  
  

  
  

T = 16,5 °C 

                                    =     

      

  
  

  
  

R1/RT= 0,816   

             1− = 퐴푛푑푒푙 푖푠표푙푒푟푖푛푔 푝å 푖푛푠푖푑푎푛 

  Andel isolering på insidan = 18,4 % 

 푇푖푙푙å푡푒푛 푎푛푑푒푙 18,4 % > 퐴푘푡푢푒푙푙 푎푛푑푒푙 18,1 %               푂퐾! 
 

 

 

  



  Bilaga C.1. 

Fuktberäkning med indata för femdygnsvärde i februari. 

Te = -13,0 °C Rfångspärr = 60 % G = 5,0 g/m3 

ve = 1,4 g/m3 Z1/ZT = 1,0   Ti = 21,0 °C 
RF = 85,0 %             

Kontroll av andel isolering innanför ångspärr 

 푣 = 푣 + ∙ 퐺  

  
  

  
  

  
  

v = 6,40 g/m3 

푣 (푇) =  
å ä

  

  
  

  
  

  
  

vs(T)= 10,667 g/m3 

 푇 ä푟 ℎä푚푡푎푑 푢푟 푡푎푏푒푙푙 푚푒푑 ℎ푗ä푙푝 푎푣 vs(T) 

  
  

  
  

  
  

T = 12,1 °C 

                                     =     

      

  
  

  
  

R1/RT= 0,738   

              1 − = 퐴푛푑푒푙 푖푠표푙푒푟푖푛푔 푝å 푖푛푠푖푑푎푛 

  Andel isolering på insidan = 26,2 % 

  푇푖푙푙å푡푒푛 푎푛푑푒푙 26,2 % > 퐴푘푡푢푒푙푙 푎푛푑푒푙 18,1 %               푂퐾! 
 








