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1 INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 
Bostadsbyggandet i Sverige har sedan mitten av 1900-talet dominerats av betong- och 
stålkonstruktioner i flerbostadshus samt av lättbetong-, betong- och träkonstruktioner inom småhus, 
radhus och kedjehus. Samtidigt har tegelbyggandet minskat trots att den tekniken, innan 
modernismens intåg, dominerade det svenska bostadsbyggandet.  

För att tillmötesgå de högre kraven på termisk komfort togs på 1930-talet en ny form av 
tegelkonstruktion fram, den så kallade kanalmurstekniken. Stommen består av två parallella 
tegelmurar vars mellanrum fylls med isolering. Den inre muren är bärande del av konstruktionen och 
beroende på dimensionering av tjockleken kan tekniken användas i både småhus och större 
konstruktioner.  

Sedan konstruktionstypen togs fram har kraven på energiprestanda hos byggnader ökat successivt. 
För tillfället är gränsvärdet för energiåtgång 55 kWh/m2 boyta i klimatzon III vid uppvärmning med 
elvärme (BBR 19, 2013), och kraven kommer skärpas fortlöpande. Parallellt med anspråken på 
minskad energiförbrukning har önskemål om livscykeltänkande vid byggande ökat. Idag regleras 
utförandet av livscykelanalyser av ISO-standarder, och Europanormer reglerar hur de utförs för hela 
byggnadskonstruktioner.  

Stora aktörer inom byggbranschen använder i viss mån redan livscykeltänkande som ett ytterligare 
beslutsunderlag vid upphandling och offerering, vid sidan av ekonomiska kalkyler. Hos mindre 
aktörer är metoden dock inte lika utbredd.  

Eftersom tegelkonstruktioner är ovanliga i förhållande till träkonstruktioner inom det svenska 
småhusbyggandet, arbetar här mindre och färre aktörer; således har ännu inga svenska 
livscykelanalyser gjorts på murade hus. 

 

1.2 Syfte och målformulering 
Syftet med studien är att jämföra hur ett typhus med tegel som stommaterial belastar miljön ur ett 
livscykelperspektiv, jämfört med ett motsvarande typhus med trästomme. 

I och med att tegelhus, över en längre tid räknat, är mer fukt- och brandsäkra, har högre beständighet 
samt kräver mindre underhåll än träbyggnader, är det relevant att undersöka hur väl en bärande 
tegelkonstruktion lämpar sig i framtidens småhusbyggande ur ett livscykelperspektiv. 

Målet är att med hjälp av mjukvaran Anavitor få fram olikheterna i de olika stomsystemen med 
avseende på klimatbelastning i produktion och drift, vid en livscykel satt till 100 år.  

 

1.3 Metod 
Inledningsvis kommer litteraturstudier kring tegel- och träbyggande samt miljöanalys utföras. I 
studierna kommer historik samt för- och nackdelar med konstruktionstyperna och metodiken 
undersökas.  

För att kunna utföra en jämförande undersökning ur livscykelperspektiv mellan byggnadstyperna 
måste ett korrekt ritningsunderlag tas fram. Här används typhusritningar på ett kanalmurat tegelhus 
utförda av A-plan Arkitekter AB tillsammans med Tomas Gustavsson Konstruktioner AB. 
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Ritningarna kommer också tjäna som underlag till de trähusritningar som tas fram. Vid utförandet av 
dessa ritningar har följande hållpunkter varit de mest centrala:  

 Värmegenomgångskoefficienten för hela konstruktionen hos både tegel- och trähuset ska vara 
densamma. 

 Alla byggnadsdelar utom väggkonstruktionerna har samma uppbyggnad. 
 Boarean, det vill säga uppvärmd golvyta, ska vara lika i byggnadstyperna medan bruttoarean 

kan variera. 

Utifrån ritningarna tas 3D-modeller fram för respektive konstruktion i Revit Architecture, som sedan 
ligger till underlag för livscykelanalyserna. LCA-mjukvaran utnyttjar den data som finns i 
modellerna för mängdning och volymberäkningar. Kompletterande konstruktionssnitt görs i 
AutoCAD. 

Livscykelanalysen utförs i programvaran Anavitor. 

Energibehov beräknas i mjukvaran VIP-Energy som beräknar en byggnads energiprestanda timme 
för timme, och dess specifika energibehov per år. Eftersom stomtyperna i studien har olika termiska 
egenskaper kommer det specifika värmebehovet variera dem emellan och därför är det viktigt att 
mjukvaran kan beräkna tillvaratagande av solenergi och intern gratisenergi från personer och 
hushållsmaskiner vilket VIP-Energy gör.  

 

1.4 Avgränsning 
Även om båda typhusen består av många olika komponenter och material som beräknas i 
livscykelanalysen tas endast hänsyn till tegel och trä i den teoretiska referensramen, eftersom de 
materialen utgör kärnan i examensarbetet. 

Studien kommer fokusera på de olika konstruktionernas miljöprestanda ur ett livscykelperspektiv, 
och därför kommer inga beräkningar eller tolkningar göras på rent hållfasthetsmässiga aspekter.   

Eftersom studien tar hela byggnader i hänseende kommer livscykelanalyserna utföras kvalitativt i 
Anavitor, det vill säga standardvärden från Svenska Miljöinstitutets miljödatabas kommer användas 
för samtliga byggmaterial.  

Enbart materialframställning, produktionsskede och driftskede beräknas i livscykelanalysen eftersom 
tillförlitliga data för rivning och återvinning är svåra att få tag i. Däremot kommer de olika 
byggnadernas för- och nackdelar vid återvinning eller rivning behandlas i diskussionsavsnittet.   

I livscykelanalysen tas ingen hänsyn till de fysiska installationerna och inredningen i byggnaderna. 
Däremot kommer energiåtgång vid uppvärmning beräknas och inkluderas.  

Typhusens underhåll beroende på yttre klimatfaktorer räknas med i livscykelanalysen men inte det 
som är orsakat av slitage och användning, eftersom dessa värden knappast är möjliga att 
approximera. 
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varit en tid att i reportage en tid framåt följa kanalväggens spridning över landet. Nu måste vi 
konstatera att den sprungit ifrån oss. (...) Kanalväggen har slagit igenom som en både praktisk och 
ekonomisk konstruktion" (Tegel #2, 1959). I ett tidigare nummer räknades de positiva sidorna med 
kanalmuren upp i en intervju med byggmästare Esbjörn Göransson i Malmö: "Den är ekonomisk i 
alla avseenden: underhållsfri, lågt k-värde (läs U-värde) och, inte minst viktigt, den är alldeles 
fantastiskt snabbmurad” (Tegel #2, 1957). 

Varför kanalmuren på 1970-talet, trots dessa positiva omdömen, blev marginaliserad i svenskt 
bostadsbyggande torde ha att göra med de allt högre kraven på prefabricerat eller effektiviserat 
byggande som miljonprogrammet förde med sig. Skalmur mot betong- eller trästomme blev ledande 
tekniker i stället (Tägil, Gustavsson, Magnusson Staaf, & Bergkvist, 2011). Stilideal som inte 
passade det hantverksmässiga murandet var sannolikt också påverkande.  

Framtidens byggande kommer ställa allt högre krav på energiprestanda. Med detta ökar 
isolertjocklekarna i konstruktionerna. Det innebär dels att fuktnivån i klimatskärmen är högre än i en 
byggnad med sämre värmegenomgångstal, och dels att eventuell fukt i konstruktionen tar längre tid 
på sig att torka upp. Fuktsäkerhetsprojektering i byggnaders projekteringsskede kommer bli en viktig 
del i detta (Kumlin, 2012).  

Samtidigt kommer det med största sannolikhet i framtiden ställas högre krav på byggnaders 
livscykellängd med ökade krav på bärighet, beständighet och stadga. Tegelkonstruktioner har 
dokumenterat god möjlighet att klara byggnadsfysikaliska variationer med bibehållen beständighet 
och mycket talar för att denna teknik har goda förutsättningar att återta marknadsplatser i 
byggbranschen (Schultz & Månsson, 1994, s. 20). Att tegelhus har god värmelagringsförmåga och 
skapar sunt inomhusklimat (Kalk- og teglvaerksforeningen, 2014) är ytterligare faktorer som är värda 
att väga in. 

2.1.3 Framställning av tegel 

Lera utgör huvuddelen av råmaterialet i tegel och finns naturligt förekommande i jordskorpan. Leran 
tas upp ur marken efter att massorna över leran schaktats undan. Massorna som lagts åt sidan återförs 
sedan så att marken kan brukas till andra ändamål. Eftersom fabriken oftast är placerad i närheten av 
lerfyndigheterna är den transport som ska räknas med förhållandevis liten.  

I fabriken bearbetas, formas och torkas leran innan den bränns. För att påverka egenskaperna hos 
leran och sedan teglet tillsätts olika typer av material såsom sand, kalk och eventuellt sågspån. 
Bränningen sker sedan i tunnelugnar vid en temperatur mellan 1000 och 1100 grader och bränntiden 
ligger mellan 50 – 70 timmar (Burström, 2007).  

Bränningen är energikrävande; på Haga tegelbruk i Sverige används 1700 kg gasol och 2000 kWh el 
vid tillverkning av 10 000 tegelstenar (Wienerberger AB, 2008). Med omräkningsfaktorn 12,8 kWh 
(Sievert AB) per kg gasol blir den totala energiåtgången vid tillverkningen 23 800 kWh, det vill säga 
2,38 kWh/sten.   

För att minska koldioxidutsläppen har sågspånstegel utvecklats av tegelbranschen. Den används i 
bakmurar och mellanväggar men inte i fasad då den är känsligare för frostsprängning än fasadsten. 
Vid tillverkningsprocessen tillsätts sågspån i leran som sedan bränns och bildar små porer i den 
färdigbrända stenen. Detta leder till 30 – 40 procent lägre densitet, minskad leråtgång och reducering 
av koldioxidutsläppen med cirka 30 procent (Bygg i tegel, 2014). 

2.1.4 Fördelar 

 Teglet är volymbeständigt vid ändring i temperatur och fuktkvot samt beständigt mot 
plastiska deformationer och krypning (Burström, 2007). 

 Det är beständigt mot mögelsvampar och mikroorganismer (Burström, 2007). 
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Anavitor är användbart även för klienter utan LCA-expertis och används mot en produktdatabas som 
är framtagen Svenska Miljöinstitutet (IVL) (Erlandsson, Jönsson, & Enström, 2007). 

Miljöpåverkan från användningen av produkter och tjänster beräknas kvantitativt till olika 
ekvivalenter. För att bedöma de inbördes olika relativa storleksordningarna mellan olika 
miljöpåverkanskategorier används en bedömningsmetod som utgår från de nationella 
miljökvalitetsmålen och dessa kan räknas samman till ett miljötal eller miljöindex (se figur 7). Även 
denna metod följer ISO-standarder (Erlandsson, Jönsson, & Enström, 2007, s. 17).  

Rapporteringen i mjukvaran kan helt och hållet styras efter vad som efterfrågas. Att skilja på de olika 
miljöpåverkanskategorierna vid rapportering är såklart det säkraste och mest adekvata eftersom 
miljöpåverkanskategorierna belastar miljön helt olika och inte bör likställas. I ett pedagogiskt syfte 
ger dock sammanräknandet enligt tidigare nämnd bedömningsmetod en tydlig rapportering.  
 
Anavitor följer gällande ISO-standarder och europanormer.  
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Programmets begränsning är att byggnadens dimensionerande effektbehov för värme och kyla inte 
kan räknas ut. För att klara kraven på maximalt tillåten installerad eleffekt som ställs av BBR, 
beräknar programmet ut ett dimensionerat effektbehov som referens utifrån egenskaperna från indata 
samt dimensionerande temperaturer. 

Indata för programmet delas in i två huvudgrupper; katalogdata och indata. Katalogdata är till 
exempel data över materialskikt med egenskaper och uppbyggnader av endimensionella till 
tredimensionella konstruktioner. De två- och tredimensionella uppbyggnaderna används för att kunna 
räkna fram de köldbryggor som finns i byggnaden. I programmet finns redan en hel del katalogdata 
som användaren har tillgång till och det är enkelt att lägga till ny data som sparas automatiskt (VIP-
Energy). 

4.2.3 Beräkning i VIP-Energy 

Katalogdata matades in på alla konstruktionsdelar för de båda husen och samtliga köldbryggor 
modellerades tvådimensionellt. Husens klimatskal, innerväggar och köldbryggor beräknades med 
hjälp av 3D-modellerna. Vald placering på husen är Malmö och husen placerades med entrén mot 
norr. Från- och tilluftssystem med värmeväxlare, med en verkningsgrad på 80 procent, valdes som 
ventilationssystem för husen. Resterande brukarindata såsom inomhustemperatur, ventilationsflöde 
och gratisenergi från hushållsmaskiner hämtades ur BBR:s indata för energiberäkningar i kontor och 
småhus (se bilaga 2).  

Luftläckaget i byggnaderna bestämdes till 0,3 l/sm2 eftersom det är branschkravet som ställs på nära 
nollenergihus som är den standard typhusen håller (FEBY12, 2012). Ur livscykelperspektiv är det 
troligt att ett murat hus över tid håller bättre täthetsstandard eftersom tätskikt av plast i trähus åldras, 
till skillnad från putsat tegel. Då denna parameter är svår att omvandla till försämrad lufttäthet per 
sekund och kvadratmeter tas ingen hänsyn till detta i studien.  

Eftersom VIP-Energi inte räknar fram effektbehovet, som styr valet av värmepump, gjordes dessa 
beräkningar för hand. Skillnaden på effektbehovet i husen blev 229 kilowattimmar vilket ledde till att 
samma typ av värmepump valdes till båda husen, efter konsultation hos NIBE, som är en leverantör 
av värmepumpar (NIBE Support, 2014). Värmepumpen som valdes (NIBE F750) fanns redan inlagd 
i VIP-Energis databas så värmepumpens specifikationer behövde inte matas in. För utförliga 
beräkningar av effektbehovet och bestämning av dimensionerande utomhustemperatur, se bilaga 3.  

Efter att ha inventerat klimatskal och bestämt husens indata fördes dessa värden in i VIP-Energi och 
kopplades ihop med katalogdatan. Efter genomförd beräkning erhölls resultat på energianvändning, 
fastighetsel, uppvärmning och tappvarmvatten (se tabell 5) som sedan överfördes till Anavitor (för 
mer utförliga indata och resultat, se bilaga 4 och 5).  

 

Tabell 5 Resultat från VIP-Energi 

Resultat från VIP-Energi Tegelhus Trähus Krav från BBR 

Specifik energianvändning  22 kWh/m2·år 23 kWh/m2·år 55 kWh/m2·år 
Fastighetsel 2347 kWh 2478 kWh  
Uppvärmning 4063 kWh 4508 kWh  
Tappvarmvatten 3707 kWh 3707 kWh  
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3.3 Livscykelanalys 
3.3.1 Inmatning konstruktionsrecept 

De båda typhusens olika konstruktionsuppbyggnader matchades med de produkter som finns i 
Anavitors materialdatabas. Eftersom konstruktionerna är modellerade utifrån principen att 
standardmaterial ska användas i största möjliga mån var också chansen att finna adekvata material 
betydande. 

Varje vägg, grund- och takuppbyggnad samt fönster, glaspartier och dörrar genomarbetades och varje 
recept kalkylerades så rätt mängd material kunde vägas in.  

För att matcha mängden material matades 3D-modellerna in i Anavitor i ifc-format och mjukvaran 
hittar automatiskt varje volymdel. För redovisning av matchade konstruktionsvolymer se bilaga 6 
och 7. För beräkningsgången i mjukvaran se figur 17. 

3.3.2 Inmatning underhåll 

För ytskiktsmaterial i konstruktionerna matades även data in med periodicitet på underhåll i de olika 
konstruktionsdelarna. Här tas endast hänsyn till underhåll på grund av klimatfaktorer i klimatskalet, 
inte underhåll till följd av användning eller slitage. För inmatade värden se bilaga 8.  

3.3.2 Inmatning energiberäkning 

När varje byggnadsdel ställts in med underhållsvärden matades resultaten från 
energibehovsberäkningarna in (se tabell 5). Hushållselen har samma värden i båda husen, 8700 
kWh/år, och är beräknade för hushåll med 4 personers (se bilaga 2).  

 

  

Produktion Drift/Underhåll Rivning Resultat

∑
Restprodukthant‐

hantering

Generella data  
drift & underhåll

Indata från 
kalkylsystem/CAD/

Revit
Miljöpåverkan

Figur 17. Beräkningsgång i Anavitor 
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4 RESULTAT OCH ANALYS 

4.1 Livscykelanalys över 100 år för tegel- och trähus 
Efter genomförd livscykelanalysberäkning kalkylerades följande miljöindex fram: 

4.1.1 Tegelhus 

Under 100 års livscykel är den sammanlagda klimatpåverkan 378,6 ton koldioxidekvivalenter på 
tegelhuset. 46,3 ton av detta värde belastas av produktion, 12,6 ton av underhåll samt 276,3 ton 
belastas av drift av byggnaden. 

4.1.2 Trähus 

Under 100 års livscykel är den sammanlagda klimatpåverkan 371,3 ton koldioxidekvivalenter på 
trähuset. 28,0 ton av detta värde belastas av produktion, 13,7 ton av underhåll samt 329,5 ton belastas 
av drift av byggnaden.  

4.1.3 Sammanställning produktion 

Följande material belastar klimatet mest under produktionen av de båda husen (se tabell 6 samt 
bilaga 10 och 13): 

Tabell 6. Klimatbelastning material under produktionsfasen 

 

I tabellen visas endast de material som belastar mest, i de största konstruktionsdelarna. I den 
summerande Livscykelanalysen tas såklart hänsyn till samtliga material och komponenter.  

 
4.1.4 Sammanställning underhåll  

Följande underhållsarbeten belastar klimatet mest hos de båda husen (se tabell 7 samt bilaga 11 och 
14): 

Tabell 7. Klimatbelastning underhållsarbeten 

 

  

Material Tegelhus  kg CO2-ekvivalenter  Material Trähus  kg CO2-ekvivalenter 

Tegel 16 246 Betong 7 967 

Betong 8 940 Cellplast 6 450 

Mur- och putsbruk 4 961 Takpapp 3 347 

Takpapp 3 454 Mineralull 2 643 

Cellplast 3 422 Gips 2 169 

Mineralull 2 256 Treglasfönster 1 270 

Underhåll Tegelhus  kg CO2-ekvivalenter Underhåll Trähus  kg CO2-ekvivalenter 

Omläggning papptak 10 287 Omläggning papptak 9 968 

Omfogning tegelvägg 
samt tegelbyten 

2 221 Ommålning träpanel 3 662 
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Figur 18. Klimatbelastning hos tegelhus i  
koldioxidekvivalenter över 100 år 

4.1.5 Sammanställning produktion och underhåll 

Följande material och underhållsarbeten belastar klimatet mest hos de båda husen sett till den totala 
livscykeln (se tabell 8 samt bilaga 9 och 12): 

Tabell 8. Klimatbelastning totalt under produktion och underhållsfas 

 

 

4.1.6 Sammanställning totalt 
 

Tegelhus  kg CO2-ekvivalenter  Trähus  kg CO2-ekvivalenter 

Tegel 18 223 Takpapp med 
omläggning 

13 314 

Takpapp med 
omläggning 

13 741 Betong 7 967 

Betong 8 940 Cellplast 6 450 

Mur- och putsbruk 4 961 Underhåll ytterpanel 4 665 

Cellplast 3 422 Mineralull 2 643 

Övrigt 9 700 Övrigt 6 600 

88,7%

7,5% 3,7%

Drift:
329,5 ton
CO2‐ekv.

Produktion:
28,0 ton
CO2‐ekv.

Underhåll:
13,7 ton
CO2‐ekv.

Trähus
Drift Produktion Underhåll

Figur 19. Klimatbelastning hos trähus i  
koldioxidekvivalenter över 100 år 
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Figur 21. Skärningspunkt koldioxidutsläpp tegel- och trähus 

Sammanställt i ett axeldiagram blir utvecklingen enligt figur 20, där slutgiltig skillnad i energiåtgång 
vid 100 års livscykel är 7,3 ton koldioxidekvivalenter till trähusets fördel. Diagramet visar husens 
koldioxidutsläpp över en 100-årsaxel där år 0 är tiden husen tas i drift efter produktion. 
 

 
 
Med denna utveckling i klimatpåverkan skulle skärningspunkten mellan tegel- och trähusens 
klimatbelastning infalla efter 168 år. Se figur 21.  
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4.2 Analys 
Skillnaden i klimatbelastning mellan husen är 7,3 ton koldioxidekvivalenter på 100 år. I 
produktionsfasen belastar tegelhuset 18,3 ton mer än trähuset vilket ur ett kortsiktigt perspektiv talar 
för trähuset. Den stora skillnaden beror på energiåtgången vid tegelframställningen där 
träframställning har minimalt energibehov.  

Ser man till det längre perspektivet är trähuset sämre gällande driftskedet. Där belastar trähuset med 
9,8 ton koldioxidekvivalenter mer än tegelhuset över 100 år beroende på att tegelhusets förmåga att 
magasinera värme är bättre än trähusets.  

Den förväntade differensen i underhåll hos byggnadstyperna är förvånansvärt låg. Det skiljer endast 
1,1 ton koldioxidekvivalenter över 100 år. Detta orsakas av, trots trähusens omfattande underhåll i 
form av panelbyte och ommålning, teglets höga klimatbelastning vid framställning. Även om endast 
5 % av teglet byts ut efter 51 år och 25 % av teglet fogas om efter samma tid är klimatbelastningen så 
pass hög vid tegel- och bruksframställning att det nästan belastar lika mycket som trähusets 
ommålning i 10-årsintervaller.  

När man ser till vilka material som belastar husen mest är det tydligt att teglet och murbruket är 
starkast bidragande till den stora skillnaden i klimatbelastning. Trämaterialen belastar knappast 
miljön alls i relation till dem.  

Ett oförväntat utfall i studien är att takpapp är ett material med hög klimatbelastning. Byte av 
takpapp en gång under byggnadernas livscykel belastar miljön nästan tre gånger så mycket som nio 
ommålningar av träfasaden. Trolig grund till detta är den höga halten olja i materialet som, när 
pappen byts ut, blir till miljöfarligt avfall. Detta belastar troligtvis livscykelanalysen stort. 

I studien visas också att om en livscykelanalys på enbart stommaterialen, trä och tegel i det här fallet, 
hade utförts, hade resultatet blivit alltför entydigt och oanvändbart. Även om träprodukter knappast 
belastar miljön i relation till tegel så måste ändå alla inbyggda material i konstruktionerna räknas 
med. Då blir utfallet ett helt annat.  
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATS 

5.1 Diskussion 
Följande osäkerhetsfaktorer påverkar studien: 

 En livscykellängd satt till 100 år är svår att överblicka. I ett hållbart samhälle ställs dock krav 
på kraftigt utökade livscykellängder hos byggnader och därför måste studien utföras med ett 
långt tidsperspektiv. En ekonomisk livslängd hos en byggnad, idag ofta satt till ca 50 år, är 
alltför kort för att det ska leva upp till framtidens miljömål om ett hållbart samhälle. 

 Det är svårt att approximera framtida reparationer och underhåll. Ett kontinuerligt 
underhållsbehov finns hos båda byggnaderna men yttre klimatbelastning, slitage, renovering, 
oförutsedda skador och inte minst konstruktionernas olika förmåga att motstå dessa faktorer, 
påverkar i stor grad resultatet. 

 Geografisk placering, väderförhållanden och medeltemperatur är faktorer som påverkar 
studien ur både underhålls- och energibehovshänseende. I den här studien är bara ett scenario 
analyserat.  

 Samtliga värden i livscykelanalysen är baserade på sekundära data. Visserligen är värdena 
tillförlitliga eftersom de är framräknade enligt ISO-standarder och Europanormer men 
värdena är generella och bör inte tolkas som definitiva.   

 Den framtida teknikutvecklingen gällande både materialframställning, drift av huset och 
själva energiframställningen, är svår att förutspå. I den här typen av studier kan enbart 
beräkningar göras utifrån den teknik som finns i dag.  

 Köldbryggor i konstruktionerna är svårberäknade men påverkar i högsta grad ett slutligt 
resultat.  

 Återvinning eller avfallshantering är inte beräknad i studien. Skulle dessa parametrar tas med 
blir resultatet ett helt annat. 

Resultatet i studien kan tillsammans med ovan nämnda osäkerhetsfaktorer sammanfattningsvis 
formuleras som att ju längre livslängd som efterfrågas på en byggnad desto mer talar för tegelhus. 
Eftersom BBR ställer allt högre krav på energihushållning, där slutgiltigt mål är att hela Sveriges 
bostadsbestånd ska utvecklas till minst nära-nollenergihus (FEBY12, 2012), och efterfrågan på 
livscykeltänkande inom byggbranschen ökar, är det högst troligt att det kommer ställas krav på 
utökade livscykler hos byggnader. Med fördelarna för tegel som räknas upp i kapitel 2.1.4 (sidan 6) i 
åtanke är det troligt att skärningspunkten i klimatbelastning mellan ett tegelhus och ett trähus ligger 
närmre än de 168 år som kalkylerades fram i livscykelanalysen.  

Om man tar in frågan om återbruk av material i diskussionen skulle det ge ytterligare stöd till murat 
byggande. En tegelsten, som kan ses som byggbranschens minsta modul, är, oavsett om den tidigare 
har putsats eller inte, alltid återbrukbar i nya konstruktioner med helt bevarade materialegenskaper. 
Om det murade huset är uppfört med ett svagt murbruk är chansen att återbruka teglet stor och i ett 
hållbart samhälle kommer och borde detta efterfrågas alltmer.  

Trä å sin sida är svårt att återanvända med de byggmetoder som används idag. Visserligen finns 
möjligheten att efter ytterligare bearbetningsprocesser återanvända virket till skivmaterial men de 
processerna har en energiåtgång som i sin tur måste räknas med i livscykelanalysen. Dessutom 
innehåller en träregelstomme med nära-nollenergihusstandard många icke miljövänliga komponenter 
såsom plast och metall. När de ska hanteras vid återvinning eller avfallshantering blir 
miljöbelastningen betydande.  Hade avfallshanteringen tagits med i studien hade ett troligt utfall 
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blivit att trähuset belastat miljön mer än tegelhuset eftersom en väggstomme i tegel inte innehåller 
miljöfarliga ämnen.  

I händelse av att återbruk inte är ett alternativ blir skillnaden husen emellan att träväggarna går till 
förbränning medan en tegelstomme krossas och används som fyllnadsmaterial. Även om förbränning 
av träväggarna ger energi avges ändå koldioxid till atmosfären. Tegelväggarna å sin sida bidrar inte 
med några miljöfarliga ämnen.  

Studiens resultat ger även stöd till att sticka hål på myten att ett effektivt och industrialiserat 
byggande är den enklaste vägen till ett mer hållbart byggande. Ett produktionsbolag kommer alltid 
att sträva efter billigast möjliga byggmetoder men med ökad efterfrågan på hållbarhet och 
livscykeltänkande hos slutkonsumenter och beställare torde intresset i stället öka för gediget 
producerade hus med lågt underhållskrav och reducerad mängd komponenter i stommen.  

Den ekonomiska livslängden hos byggnader beräknas i dag ofta till mellan 50 och 70 år. Eftersom 
det är troligt att livscykellängderna måste öka i framtidens byggande är den typen av livscykelanalys 
som komplementstudie mindre intressant eftersom utfallet redan är tydligt. Energiåtgång i driftsfas 
hade halverats hos båda husen och produktionsfasen hade i detta fall blivit mer central i studien; till 
tegelhusets nackdel. Trähuset ter sig då som det enda vettiga alternativet ur miljösynpunkt. I studien 
utgås det från att utökade livscykellängder är en nödvändighet och därför bortses från den typen av 
studie.  

 

5.2 Slutsats 
Målet med studien var att få fram typhuskonstruktionernas skillnad i klimatbelastning. Den skillnad 
som räknats fram visar att ett småhus uppfört i tegel mycket väl kan mäta sig med ett trähus. 
Tegelhus är inte nödvändigtvis ett bättre men utan tvekan ett säkrare alternativ eftersom risken för 
fuktskador aldrig går att bortse ifrån gällande trähus. 

Med utökade krav på miljö- och livscykeltänkande inom byggsektorn är det inte ett omöjligt scenario 
att tänka sig livscykellängder hos byggnader på långt över 100 år. I sådana fall är tegelhus ett bättre 
alternativ. När 168 år har passerats är tegelhuset både ett miljövänligare och säkrare alternativ än ett 
trähus. 

Studien visar att det är lämpligt att utföra bärande tegelkonstruktioner i framtidens småhusbyggande.   
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6 FORTSATTA STUDIER 

För att ge ytterligare bredd i studien rekommenderas här ett antal framtida fördjupningsområden: 

 En livscykelanalys där avfallshantering och återvinning tas med i studien. 

 En vidare livscykelanalys med olika livscykellängder på tegel- och trästommarna. 

 En noggrann fuktsäkerhetsanalys av båda konstruktionerna. 

 Energiberäkningar kräver goda kunskaper och erfarenheter kring 
energihushållningsprojektering. I och med att driftskedet av husen är den absolut största 
miljöbelastande faktorn är det nödvändigt att göra noggrannare energibehovsberäkningar med 
efterföljande provtagningar för att säkerställa beräkningarnas korrekthet.  

 Livscykelanalyser på större byggnader än enfamiljsvillor i ett plan skulle ge ytterligare 
nödvändig information kring underhållets påverkan på klimatbelastningen. Ett hus i flera plan 
kräver samma underhållsintervall men också större ställningar och utökad materialåtgång vid 
underhållsarbetet. Det bör också tala till tegelkonstruktionernas fördel. 

 En noggrann studie på hur lufttätheten utvecklas över tid i de båda stommarna. 
Åldersbeständigheten hos plastfolie är en stor osäkerhetsfaktor hos träbyggnader.  

 Tegelframställningens svaga punkt är energiåtgången vid bränningen. Studier bör göras dels i 
hur olika använda energislag vid tegelbränning påverkar klimatbelastningen, och dels i hur 
bränningstiden skulle kunna förkortas.  

 För att ge studien ytterligare bredd rekommenderas att jämförande livscykelanalyser även 
görs på motsvarande hus uppförda i lättbetong och betong.  

 En livscykelkostnadsanalys (LCC) på olika typhus kan ge ytterligare substans åt studien. I det 
fallet är det intressant att se hur mycket olika produktionsmetoder skulle påverka den totala 
kostnaden av byggnader över tiden.  
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BILAGA 1: U-värdesberäkningar 
 

Nedan följer de formler som användes vid beräkningen samt resultat av U-värdet på respektive 
byggnadsdel.  

U-värde är värmegenomgångskoefficient för en byggnadsdel och definieras som ”den värmemängd 
som per tidsenhet passerar genom en ytenhet av konstruktionen då skillnaden i temperatur på ömse 
sidor är en grad”. Beräknas enligt formel 1 (Sandin, 2010). 

…..
  (W/m2K)    (1) 

Värmemotståndet, R som beskriver ett materials isoleringsförmåga beräknas enlig formel 2 (Sandin, 
2010). 

R =      (m2K/W)              (2) 

λ-värdet är värmekonduktiviteten för ett material och definieras som ”den värmemängd som per 
sekund passerar genom en m2 av ett material med en meters tjocklek då temperaturdifferensen är en 
grad” (Sandin, 2010). De λ-värden som används i beräkningarna är tagna ur tabell 2.1 (Sandin, 2010, 
s. 40). Förekommer det flera olika material i samma skikt räknas det fram ett viktat medelvärde av de 
olika delarnas λ-värde enligt formel 3 (Sandin, 2010). 

……  (W/mK)  (3) 

Beräkning av viktat λ-värde för limträbalk c/c 1200 och mineralull. 

ä
,

,
0,14 1 ,

,
0,036 0,03964  (W/mK). 

Beräkning av viktat λ-värde för träregel c/c 600 och mineralull. 

,

,
0,14 1 ,

,
0,036 0,0438   (W/mK). 

Beräkning av viktat λ-värde för tegel och murbruk. 

Åtgång tegel=  63st/ m2 

Åtgång murbruk = 70 kg/m2 

Teglets Volym,  =  228x108x54 = 1,33*10-3 m3 

Teglets densitet,  =  1710 kg/m3 

 

1710 1,33 ∗ 10 2,2743	   (kg) 

Å å 	 63 2,2743 143,28     (kg/m2)  

Total åtgång material = 143,28 + 70 = 213,28    (kg/m2) 

 

,

,
0,6 1 ,

,
1,0 0,73   (W/mK). 



 
 

Beräkning av U-värdet på respektive byggnadsdel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Takkonstruktion      

Skikt Tjocklek 
(m) 

λ-värde 
(W/mK). 

R  
(m2K/W) 

Utsida   0,10 
Råspont plus takpapp   0 
Luftningsläkt, 
ventilerad 

0,02  0 

Limträbalk/mineralull 0,360 0,03964 9,0817 
Läkt 0,028 0,14 0,2 
Gips  0,0125  0,22 0,0568
Insida   0,10 
  ΣR = 9,5385 

U-värde (W/m2K) = 0,105 

Yttervägg tegelstomme 
Skikt Tjocklek  

(m) 
λ-värde 

(W/mK). 
R  

(m2K/W) 
Utsida   0,0400 
Fasadtegel 0,1080 0,7300 0,1479 
Mineralull 0,2650 0,0360 7,3611 
Luftspalt 0,0200  0,1750 
Murtegel 0,1080 0,7300 0,1479 
Puts  0,0060  1,0000 0,0060
Insida   0,1300 
  ΣR = 8,0079 
U-värde (W/m2K) = 0,125 

Yttervägg träregelstomme 
Skikt Tjocklek 

(m) 
λ-värde 

(W/mK). 
R  

(m2K/W) 
Utsida   0,1300 
Lockpanel och 
luftspalt 

0  0 

Vindskiva, Gips 0,0090 0,2200 0,0410 
Träregel/mineralull 0,0950 0,0438 2,1690 
Träregel/mineralull 0,1950 0,0438 4,4520 
Träregel/mineralull  0,0450 0,0438 1,0274 
Gips  0,0125  0,2200 0,0591
Insida   0,1300 
  ΣR = 8,0062 

U-värde =     0,125 W/m2K 



 
 

Platta på mark. 

Total yta 1-6 m = 91,33 m2 

0-1 m = 57,16 m2 

         summa = 148,49 m2 

 
, , , ,

,
0,092    (W/m2K) 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Grundplatta        

Skikt Tjocklek  
(m) 

λ-värde 
(W/mK). 

R0-1  
(m2K/W) 

R1-6  (m
2K/W) 

Utsida   0,04 0,04 
Lera, dränerad sand och grus 0,150  1 3,4 
Makadam   0,2 0,2 
Cellplast 0,300 0,037 8,1081 8,1081 
Betong  0,100 1,7 0,05882 0,05882 
Insida   0,17 0,17 
  ΣR = 9,577 11,977 

U-värde (W/m2K) = 0,1044 0,0835 
ΣU-värde (W/m2K) = 0,092 
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BILAGA 3: Effektbehovsberäkningar 
 

Byggnadens energi- och effektbehov varierar beroende på byggnadens uppbyggnad. Då den 
dimensionerande vinterutetemperaturen, DVUT styrs av byggnadens lokalisering och dess 
tidskonstant. 

Tidskonstanten,	  är ett mått på byggnadens värmetröghet och beräknas enligt formel 4 (Warfvinge 
& Dahlblom, 2014) 

 
	 	

	         (h)   (4) 

där 	  = massa för respektive konstruktionsskikt (kg) 

      	  = specifik värmekapacitet för respektive skikt (J/kgK) 

       = byggnadens specifika värmeeffekt och beräknas enligt (x) 

 

Effektbehovet,  beräknas enligt formel 5 (Projektering av VVS (Warfvinge & Dahlblom, 2014) 

 
	 DIT DVUT     (W)   (5) 

 

där DIT = dimensionerande innetemperatur 

      DVUT = dimensionerande vinterutetemperatur 

 

Byggnadens effektförluster,	  med återvunnen värme i ventilationsluften beräknas enligt formel 6 
(Projektering av VVS-installationer s.4:13) 

 
1    (W/K)   (6) 

 
där  = värmeåtervinnarens temperaturverkningsgrad (-) 
 

Transmissionsförlust,  beräknas enligt formel 7 (Warfvinge & Dahlblom, 2014).  

 
∑ 	∑    (W/K)   (7) 

 

där   = värmegenomgångstal för en byggnadsdel (W/m2K) 

         = byggnadsdelens invändiga area (m2) 

         = värmegenomgångstal för linjär köldbrygga 

         = linjära köldbryggans längd 

 

 

 



 
 

Ventilationsförlust,  beräknas enligt formel 8 (Warfvinge & Dahlblom, 2014). 

 
ρ      (W/K)    (8) 

 

där ρ = luftens densitet, 1,2 kg/m3 

        = luftens specifika värmekapacitet, 1000 J/kgK 

        = styrt ventilationsflöde m3/s 

 

Luftläckage, . Vid provtryckning med 50 Pa tryckskillnad med övertryck på insidan är den 
oavsiktliga ventileringen 4 procent av det luftläckage som erhålls. Beräknas enligt formel 9 
(Petersson, 2007). 

 
0,04 ρ     (W/K)   (9) 

 
där   = oavsikligt ventilationsflöde 
 

Beräkning av effektbehovet för tegelhuset 

Beräkning av transmissionsförlusterna
Byggnadsstomme U-värde 

W/m2K 
ψ 

W/mK
ι 

m 
Atemp 
m2 

 
W/K 

Yttervägg 0,125   121,864 15,233 
Köldbrygga yttervägg hörn  0,058 16,28  0,944 
Köldbrygga yttervägg/platta   0,087 54,632  4,753 
Köldbrygga yttervägg/tak  0,074 54,632  4,043 
Fönster 0,9 0,164 27,8 6,84 10,715 
Fönsterparti med skjutdörr 0,9   29,95 26,96 
Köldbrygga fönsterparti/platta  0,068 9,34  0,635 
Köldbrygga fönsterparti/tak  0,059 9,34  0,55 
Köldbrygga fönsterparti/yttervägg  0,168 6,4  1,075 
Dörr 1,0 0,164 6,2 2,1 3,12 
Platta på mark 0,092   148,5 13,662 
Takkonstruktion 0,105   148,5 15,5925 
 Summa   457,75 97,2825 
 
Indata för beräkning av tidskonstanten 
Material Tjocklek 

m 
 

kg/m3 
Atemp 
m2 

 
Ws/kgK 

	 	  
Ws/K 

Tegel yttervägg 0,094 1710 121,864 1000 19588419 
Puts, kalkcement 0,006 1800 121,864 1000 1316131 
Tegel innervägg 0,108 1710 144,92 1000 26763826 
Puts x 2 0,006 1800 144,92 1000 3130272 
Takgips 0,013 800 148,5 800 1235520 
Betongplatta 0,1 2300 148,5 1000 34155000 
     86189168 

 



 
 

1,2 1000 0,35 ∗ 10 148,5 62,37	  (W/K) 
 

0,04 1,2 1000 0,3 ∗ 10 457,75 6,59  (W/K) 
 

97,2825 62,37 1 0,8 6,59 116,35  (W/K) 
 

,
	 206       (h) 

 
Vilket ger DVUT i Lund och för tegelstommen; – 8,92 grader (VVS tabell 4.1 s.4:7). 
Eftersom Malmö inte finns med i tabellen har Lund valts istället för att få fram den dimensionerande 
vinterutetemperaturen.   

 
97,2825	 21— 8,92 2911     (W) 

 

Beräkning av effektbehovet för trähuset 

 
Beräkning av transmissionsförlusterna
Byggnadsstomme U-värde 

W/m2K 
ψ 

W/mK 
ι 

m 
Atemp 
m2 

 
W/K 

Yttervägg 0,125   121,864 15,233 
Köldbrygga yttervägg hörn  0,099 16,28  1,61 
Köldbrygga yttervägg/platta   0,185 53,06  9,82 
Köldbrygga yttervägg/tak  0,065 53,06  3,45 
Fönster 0,9 0,121 27,8 6,84 9,52 
Fönsterparti, skutdörrar 0,9   29,95 26,96 
Köldbrygga fönsterparti/platta  0,125 9,34  1,17 
Köldbrygga fönsterparti/tak  0,059 9,34  0,55 
Köldbrygga 
fönsterparti/yttervägg 

 0,121 6,4  0,77 

Dörr 1,0 0,121 6,2 2,1 2,85 
Platta på mark 0,092   148,5 13,662 
Takkonstruktion 0,105   148,5 15,5925 
 Summa   457,75 101,1875 
 
Indata för beräkning av tidskonstanten 
Material  

kg/m2 
Atemp 
m2 

 
Ws/kgK 

	 	  
Ws/K 

Gips normal 
yttervägg 

9 105,664 800 760781 

Gips normal 
innervägg 

9 258,64 800 1862208 

Våtrumsgips 
yttervägg x 2 

9,2 16,2 800 238464 

Våtrumsgips 
innervägg x 2 

9,2 24,66 800 362995 

Takgips 10 148,5 800 1188000 
Betongplatta 230 148,5 1000 34155000 
    38567448 



 
 

1,2 1000 0,35 ∗ 10 148,5 62,37	  (W/K) 
 

0,04 1,2 1000 0,3 ∗ 10 457,75 6,59  (W/K) 
 

101,1875 62,37 1 0,8 6,59 120,3  (W/K) 
 

,
	 89       (h) 

 
Vilket ger DVUT i Lund och för träregelstommen; – 10,03 grader(VVS tabell 4.1 s.4:7) 

 
 

101,1875	 21— 10,03 3140    (W) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
 

BILAGA 4: Energibehovsberäkningar från VIP-Energy - Tegelhus 
 
Tegelhus.färdigt_0.3 
VIP-Energy 2.1.1 © Structural Design Software in Europe AB 2012 

Projekt: Typhus    Datum: 2014-04-29 
Beskrivning: Tegelkonstruktion 
Utfört av:       Användare                                                              Sign:       Tomas och Gabriel 
Projektfil:       C:\Users\tomas.viborg\Documents\Tegelhus.färdigt_0.3.VIP 
 

INDATA 
Allmänt 

Beräkningsperiod - Dag 1 - 365 
Solreflektion från mark 20.00 % 
Vindhastighet % av klimatdata S:70 SV:70 V:70 NV:70 N:70 NO:70 O:70 SO:70

Lufttryck 1000 hPa 
Horisontvinkel mot markplan S:20 SV:20 V:20 NV:20 N:20 NO:20 O:20 SO:20 °

Formfaktor för vindtryck 0:0.70 45:0.50 90:-0.60 135:-0.50 180:-0.50 TAK:-0.00

Vridning av byggnad 0 ° 
Verksamhetstyp Bostad 
Antal lägenheter 0 
Ventilationsvolym 0.0 [m³] 
Golvarea 148.5 [m²] 
Markegenskap Värmeledningstal: 
Lera, dränerad sand , dränerat grus. 

1.4 [W/m*K] 

 
Klimatdata 

MALMÖ 1996-2005 Latitud 55.6 grader

 Högsta värde Medelvärde Lägsta värde

Utetemperatur 26.7 8.4 -9.6 °C

Vindhastighet 18.1 4.8 0.0 m/s

Solstrålning global 931.0 112.7 0.0 W/m²

Relativ fuktighet 100.0 82.1 0.0 %
 

Aktuellt Hus 
 

Byggdelstyper 1-dimensionella - Katalog 
 

Byggdelstyp Material 
Från utsida 
till insida 

Skikt- 
tjocklek 
m 

Värme- 
ledningstal 
W/m,K 

Densitet 
kg/m³ 

Värme- 
kapacitet 
J/kgK 

U-värde
W/m²K 

Delta- 
U-värde 
W/m²K 

Otäthets- 
faktor q50 
l/s,m² 

Sol- 
absorp- 
tion 
% 

Innerv. Tegelkonstri KC-Bruk 0.006 1.000 1800 800 2.762 0.020 0.30 0.00

 Murtegel poröst 0.108 0.600 1500 840  
 KC-Bruk 0.006 1.000 1800 800  
Tegelkonstriktion Fasadtegel 0.108 0.600 1500 840 0.124 0.020 0.30 60.00

 Luftspalt 0.020 0.133 1200 1200  
 Mineralull 36 0.265 0.036 50 840  
 Murtegel poröst 0.108 0.600 1500 840  
 KC-Bruk 0.006 1.000 1800 800  
Takkonstruktion tege Regar s1200 0.360 0.040 68 900 0.107 0.010 0.30 90.00

 Luftspalt28 0.028 0.187 1200 1200  
 Gipsskiva 0.013 0.220 900 1100  
Grundplatta tegel Dränerat grus 0.150 1.400 1800 1000 0.118 0.010 0.30 0.00

 Cellplast 37 0.300 0.037 25 1400  
 Betong Normal RH 0.100 1.700 2300 800  

 
 



 
 

Byggdelstyper 2-dimensionella - Katalog 
Byggdelstyp Psi- 

värde 
W/mK 

Bredd 
m 

Otäthets- 
faktor q50 
l/s,m² 

Sol- 
absorp- 
tion 
% 

 Byggdelstyp Psi- 
värde 
W/mK

Bredd 
m 

Otäthets- 
faktor q50 
l/s,m² 

Sol- 
absorp- 
tion 
% 

Köldbrygga skut/tak 0.059 0.400 0.30 50.00 Köldbrygga ytterhörn 0.058 0.400 0.30 60.00

Köldbrygga tak/tegel 0.074 0.500 0.30 90.00 Köldbrygga tegel/sku 0.168 0.400 0.30 60.00

Köldbrygga skut/pl t 0.068 0.500 0.30 0.00 Köldbrygga tegel/fön 0.164 0.400 0.30 60.00

Köldbrygga platta/te 0.087 0.500 0.30 0.00   
 
Byggnadsdelar - Väggar, bjälklag 

Benämning Byggdelstyp Orien- 
tering 

Mängd 
Area m² 
Längd m
Antal st

Lägsta 
nivå 
m 

Högsta 
nivå 
m 

Angräns- 
ande 
temp 
°C 

Andel av 
total 
värmeeffekt 
% 

U- Psi- Chi- 
värde 
med mark 
och D-U 

Tegelstomme Takkonstruktion TAK 148.5m² 0.0 0.0 0 0.117 W/m²K

Tegelstomme Grundplatta tegel PPM 0-1 m 57.2m² 0.0 0.0 0 0.114 W/m²K

Tegelstomme Grundplatta tegel PPM 1-6 m 91.3m² 0.0 0.0 0 0.093 W/m²K

Tegelstomme Tegelkonstruktion SÖDER 14.6m² 0.0 0.0 0 0.144 W/m²K

Tegelstomme Tegelkonstruktion VÄSTER 35.6m² 0.0 0.0 0 0.144 W/m²K

Tegelstomme Tegelkonstruktion NORR 31.0m² 0.0 0.0 0 0.144 W/m²K

Tegelstomme Tegelkonstruktion ÖSTER 36.5m² 0.0 0.0 0 0.144 W/m²K

Tegelstomme Köldbrygga ytterhörn SYDVÄST 5.7m 0.0 0.0 0 0.058 W/mK

Tegelstomme Köldbrygga ytterhörn SYDOST 5.7m 0.0 0.0 0 0.058 W/mK

Tegelstomme Köldbrygga ytterhörn NORDVÄST 2.4m 0.0 0.0 0 0.058 W/mK

Tegelstomme Köldbrygga ytterhörn NORDOST 2.4m 0.0 0.0 0 0.058 W/mK

Tegelstomme Köldbrygga platta/te ÖSTER 14.4m 0.0 0.0 0 0.087 W/mK

Tegelstomme Köldbrygga platta/te VÄSTER 14.4m 0.0 0.0 0 0.087 W/mK

Tegelstomme Köldbrygga platta/te SÖDER 8.3m 0.0 0.0 0 0.087 W/mK

Tegelstomme Köldbrygga platta/te NORR 17.6m 0.0 0.0 0 0.087 W/mK

Tegelstomme Köldbrygga tak/tegel NORR 17.6m 0.0 0.0 0 0.074 W/mK

Tegelstomme Köldbrygga tak/tegel SÖDER 8.3m 0.0 0.0 0 0.074 W/mK

Tegelstomme Köldbrygga tak/tegel VÄSTER 14.4m 0.0 0.0 0 0.074 W/mK

Tegelstomme Köldbrygga tak/tegel ÖSTER 14.4m 0.0 0.0 0 0.074 W/mK

Tegelstomme Köldbrygga tegel/fön NORR 23.0m 0.0 0.0 0 0.164 W/mK

Tegelstomme Köldbrygga tegel/fön VÄSTER 2.6m 0.0 0.0 0 0.164 W/mK

Tegelstomme Köldbrygga tegel/fön SÖDER 8.4m 0.0 0.0 0 0.164 W/mK

Tegelstomme Köldbrygga tegel/sku SÖDER 6.4m 0.0 0.0 0 0.168 W/mK

Tegelstomme Köldbrygga skut/tak SÖDER 9.3m 0.0 0.0 0 0.059 W/mK

Tegelstomme Köldbrygga skut/pl t SÖDER 9.3m 0.0 0.0 0 0.068 W/mK

Tegelstomme Innerv. Tegelkonstru INNER 144.9m² 0  
 
Byggnadsdelar - Fönster, dörrar, ventiler 
 

Benämning Byggdelstyp Orien- 
tering 

Area 
m² 

Glas- 
andel
% 

Sol- 
transm. 
Total 
% 

Sol 
transm. 
Direkt 
% 

U-värde
W/m²K 

Lägsta 
nivå 
m 

Högsta 
nivå 
m 

Otäthets- 
faktor q50 
l/s,m² 

Sol- 
skydd

Tegelstomme 2+1-Gl Ar 100% tegel SÖDER 29.9 80 55 44 0.90 0.0 0.0 0.30

Tegelstomme 2+1-Gl Ar 100% tegel SÖDER 2.2 80 55 44 0.90 0.0 0.0 0.30

Tegelstomme 2+1-Gl Ar 100% tegel VÄSTER 0.4 80 55 44 0.90 0.0 0.0 0.30

Tegelstomme 2+1-Gl Ar 100% tegel NORR 4.3 80 55 44 0.90 0.0 0.0 0.30

Tegelstomme Dörr tegel NORR 2.1 0 0 0 1.00 0.0 0.0 0.30

 
  



 
 

Driftdata 
Driftfalls- 
benämning 

Verksam- 
hets- 
energi 
rumsluft 
W/m² 

Verksam- 
hets- 
energi 
rumsluft 
W/lgh 

Verksam- 
hets- 
energi 
extern 
W/m² 

Fastig- 
hets- 
energi 
rumsluft 
W/m² 

Fastig- 
hets- 
energi 
extern 
W/m² 

Person- 
värme 
W/m² 

Tapp- 
varm- 
vatten 
W/m² 

Tapp- 
varm- 
vatten 
W/lgh

Högsta 
rums- 
temp 
°C 

Lägsta 
rums- 
temp 
°C 

Småhus Optimal 2.74 0.00 0.70 0.00 0.00 1.00 2.85 0.00 27.00 21.00 
  
Drifttider 

Driftfalls- 
benämning 

Vecko- 
dagar 

Dag- 
nummer 

Tid 

Småhus Optimal MÅND-SÖND 1 - 365 0 - 24 
 
Ventilationsaggregat 

Aggregat- 
benämning 

Tilluft 
Fläkttryck 
Pa 

Tilluft 
Verkn.gr 
% 

Frånluft 
Fläkttryck 
Pa 

Frånluft 
Verkn.gr
% 

Verkn.gr 
återvinning
% 

Lägsta 
tilluftstemp
°C 

Utetemp
Driftp. L 
°C 

Flöde 
Driftp. L 

% 

Utetemp 
Driftp. H 
°C 

Flöde 
Driftp. H

% 
FTX-system 125.00 60.00 125.00 60.00 80.00 21.00 -20.0 100 20.0 100

 
Ventilationsaggregat - Drifttider och flöden 

Aggregat- 
benämning 

Vecko- 
dagar 

Tilluft 
l/s,m² 

Frånluft 
l/s,m² 

Startdag-Slutdag Starttid-Sluttid

FTX-system     
 MÅND-SÖND 0.350 0.350 1 - 365 0 - 24

 

Värme och kyla 
Värmepump: NIBE F750 Andel av totalt vattenflöde 100.0 %

NIBE F750 
Köldmediatyp R407C 
Typ av värmepump Frånluftsvärme 
Lägsta temperatur kalla sidan -15.0 °C

Högsta temperatur varma sidan 58.0 °C

Värme till tappvarmvatten 
Värme till värmeystem 
Effektreglering ner till 25.0 %

Effektreglering upp till 148.0 %

Avgiven effekt 3726.0 W

Värmefaktor 2.6 
Temperatur varma sidan 45.0 °C

Frånluftsflöde 50.0 l/s

Provningsstandard EN 14511 
El till cirkulationsfläkt 1.3 %

El till cirkulationsfläkt kyla 1.3 %

El cirkpump värmesystem 0.2 %

Prioritering av tappvarmvatten 
 

Värmesystem Driftspunkt 1 Driftspunkt 2

Utetemperatur -20.0 20.0 
Framledningstemperatur 55.0 20.0 
Returtemperatur 45.0 20.0 
TAPPVARMVATTEN   

 
Kallvattentemperatur 8.0 [°C] 
Varmvattentemperatur 55.0 [°C] 

 
 



 
 

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

Lägsta dimensionerande utetemperatur för uppvärmning -8.9 °C

Högsta dimensionerande utetemperatur för komfortkyla 100.0 °C

Passiv kyla 

 
RESULTAT 
Beräkningsdatum  2014-05-23  16:16:51 
 

Nyckeltal 
 Aktuellt hus 

Aktuell drift 
 

Inre värmekapacitet 121.93 [Wh/m²°C]

Yttre värmekapacitet 212.15 [Wh/m²°C]

Medeltemperatur 21.00 [°C] 
Medelvärde ventilation 0.35 l/s,m²

Processenergi medel 3.44 [W/m²]

Personvärme medel 1.00 [W/m²]

Omslutningsarea 539.25 [m²] 
Omsl. area x U-Värde(BBR16) 102.18 W/K 
Luftläckage vid 50 Pa 161.77 [l/s] 
Invändigt tryck medel -0.2 [Pa] 
Specifik fläkteffekt 0.4 [kW/(m³/s)]

Omslutnings-/Golv-area 3.63  
 
Jämförelse mot krav enligt BBR 
  Beräknat värde Tillåtet värde

Jämförelse mot BBR19   
U-värde  0.189 0.400 W/(m²K)

Energianvändning  22 55 kWh/(m²år)

Dimensionerande temperaturer Inne Ute Mark

 21.0 -8.9 8.0

Krav ang. installerad El-effekt  1.1 5.0 kW

Atemp: 148.5 m²   
Klimatzon BBR19 III  
Verksamhetstyp: / Bostad   
Elvärme   
Verkningsgrad värmeförsörjning: 100.00 %   
   

 
  



 
 

Energibalans 
 

 Aktuellt hus 
Aktuell drift 

kWh 

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²

Avgiven energi   
(23)Transmission 12036 81.05

(24)Luftläckage 860 5.79

(21)Vntilation 8452 56.92

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Specifikation av energiflöden 

(28)Spillvatten 3707 24.97

(22)Passiv kyla 2272 15.30

   
Tillförd energi   
(27)Solenergi genom fönster 7773 52.34

(20)Återvinning ventilation 5871 39.54

(29)Återvinning till tappvarmvatten 0 0.00

(19)Återvinning värmepump 5599 37.70

(18)Solfångare 0 0.00

(45)Processenergi till rum 3564 24.00

(25)Personvärme 1301 8.76

(34)Elförsörjning 2347 15.80

(33)Värmeförsörjning 870 5.86

 
 

Aktuellt hus 
Aktuell drift 

kWh 

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²

  Aktuellt hus 
Aktuell drift 

kWh 

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²

(33)VÄRMEFÖRSÖRJNING 870 5.86 (6)Tappvarmvatten 3707 24.97

(1)Ventilationsaggregat 855 5.76   
(2)Värmesystem 15 0.10 (36)SOLFÅNGARVÄRME 0 0.00

(3)Tappvarmvatten -0 -0.00 (7)Ventilationsaggregat 0 0.00

   (8)Värmesystem 0 0.00

(47+48)BYGGNADENS KYLBEHOV 0 0.00 (9)Tappvarmvatten 0 0.00

(47)Kylning i ventilationsaggregat 0 0.00   
(48)Kylning i rumsluft 0 0.00 (20)ÅTERVINNING VENTILATION 5871 39.54

   (51)Värmeväxling 5871 39.54

(34)ELFÖRSÖRJNING 2347 15.80 (50)Återluft 0 0.00

(35)Värmepump 2157 14.52   
(14)Tilluftsfläktar 95 0.64 (26)PROCESSENERGI 4475 30.13

(13)Frånluftsfläktar 95 0.64 (40)Verksamhetsenergi rumsluft 3564 24.00

(15)Cirk.pump värme 0 0.00 (41)Verksamhetsenergi extern 911 6.13

(10)Cirk.pump solf. 0 0.00 (39)Fastighetsenergi rumsluft 0 0.00

(12)Cirk.pump kyla 0 0.00 (46)Fastighetsenergi extern 0 0.00

(11)Kylmaskin komfortkyla 0 0.00   
   (42)VENTILATIONSAGGREGAT 6821 45.93

(37)KONDENSORVÄRME 7755 52.23 (43)VÄRMESYSTEM 4063 27.36

(4)Ventilationsaggregat 0 0.00 (44)TAPPVARMVATTEN 3707 24.97

(5)Värmesystem 4048 27.26   



 
 

  



 
 

BILAGA 5: Energibehovsberäkningar från VIP-Energy - Trähus 
 
Trähus.färdigt_0.3 
VIP-Energy 2.1.1 © Structural Design Software in Europe AB 2012 

Projekt: Typhus    Datum:    2014-04-29 
Beskrivning: Tegelkonstruktion 
Utfört av:       Användare                                                              Sign: Tomas och Gabriel 
Projektfil:       C:\Users\tomas.viborg\Documents\Trähus.färdigt_0.3.VIP 

 
INDATA 
Allmänt 

Beräkningsperiod - Dag 1 - 365 
Solreflektion från mark 20.00 % 
Vindhastighet % av klimatdata S:70 SV:70 V:70 NV:70 N:70 NO:70 O:70 SO:70

Lufttryck 1000 hPa 
Horisontvinkel mot markplan S:20 SV:20 V:20 NV:20 N:20 NO:20 O:20 SO:20 °

Formfaktor för vindtryck 0:0.70 45:0.50 90:-0.60 135:-0.50 180:-0.50 TAK:-0.00

Vridning av byggnad 0 ° 
Verksamhetstyp Bostad 
Antal lägenheter 0 
Ventilationsvolym 0.0 [m³] 
Golvarea 148.5 [m²] 
Markegenskap Värmeledningstal: 
Lera, dränerad sand , dränerat grus. 

1.4 [W/m*K] 

 
Klimatdata 

MALMÖ 1996-2005 Latitud 55.6 grader

 Högsta värde Medelvärde Lägsta värde

Utetemperatur 26.7 8.4 -9.6 °C

Vindhastighet 18.1 4.8 0.0 m/s

Solstrålning global 931.0 112.7 0.0 W/m²

Relativ fuktighet 100.0 82.1 0.0 %
 

Aktuellt Hus 
 
Byggdelstyper 1-dimensionella - Katalog 

 

Byggdelstyp Material 
Från utsida 
till insida 

Skikt- 
tjocklek 
m 

Värme- 
ledningstal 
W/m,K 

Densitet 
kg/m³ 

Värme- 
kapacitet 
J/kgK 

U-värde
W/m²K 

Delta- 
U-värde 
W/m²K 

Otäthets- 
faktor q50 
l/s,m² 

Sol- 
absorp- 
tion 
% 

Innervägg Gipsskiva 0.013 0.220 900 1100 0.531 0.010 0.30 0.00

 Reglar cc600 m.ull 0.070 0.044 87 961   
 Gipsskiva 0.013 0.220 900 1100   
Träkonstruktion Gipsskiva 0.013 0.220 900 1100 0.126 0.020 0.30 50.00

 Reglar cc600 m.ull 0.070 0.044 87 961   
 Reglar cc600 m.ull 0.195 0.044 87 961   
 Reglar cc600 m.ull 0.070 0.044 87 961   
 Gipsskiva 0.009 0.220 900 1100   
Takkonstruktion Regar s1200 0.360 0.040 68 900 0.107 0.010 0.30 90.00

 Luftspalt28 0.028 0.187 1200 1200   
 Gipsskiva 0.013 0.220 900 1100   
Grundplatta Dränerat grus 0.150 1.400 1800 1000 0.118 0.010 0.30 0.00

 Cellplast 37 0.300 0.037 25 1400   
 Betong Normal RH 0.100 1.700 2300 800   

 
 



 
 

Byggdelstyper 2-dimensionella - Katalog 
 

Byggdelstyp Psi- 
värde 
W/mK 

Bredd 
m 

Otäthets- 
faktor q50 
l/s,m² 

Sol- 
absorp- 
tion 
% 

 Byggdelstyp Psi- 
värde 
W/mK

Bredd 
m 

Otäthets- 
faktor q50 
l/s,m² 

Sol- 
absorp- 
tion 
% 

Köldbrygga skjut/tak 0.059 0.400 0.30 50.00 Köldbrygga platta/tr 0.185 0.400 0.30 0.00

Tak träkonstruktion 0.065 0.400 0.30 90.00 Köldbrygga fönster/d 0.121 0.400 0.30 50.00

Köldbrygga skjut/pl 0.125 0.400 0.30 0.00 Köldbrygga ytterhörn 0.099 0.400 0.30 50.00

 
Byggnadsdelar - Väggar, bjälklag 

 
Benämning Byggdelstyp Orien- 

tering 
Mängd 
Area m² 
Längd m
Antal st

Lägsta 
nivå 
m 

Högsta 
nivå 
m 

Angräns- 
ande 
temp 
°C 

Andel av 
total 
värmeeffekt 
% 

U- Psi- Chi- 
värde 
med mark 
och D-U 

Trästomme Takkonstruktion TAK 148.5m² 0.0 0.0 0 0.117 W/m²K 
Trästomme Grundplatta PPM 0-1 m 57.2m² 0.0 0.0 0 0.114 W/m²K 
Trästomme Grundplatta PPM 1-6 m 91.3m² 0.0 0.0 0 0.093 W/m²K 
Trästomme Träkonstruktion SÖDER 15.8m² 0.0 0.0 0 0.146 W/m²K 
Trästomme Träkonstruktion VÄSTER 36.1m² 0.0 0.0 0 0.146 W/m²K 
Trästomme Träkonstruktion NORR 33.5m² 0.0 0.0 0 0.146 W/m²K 
Trästomme Träkonstruktion ÖSTER 36.5m² 0.0 0.0 0 0.146 W/m²K 
Trästomme Köldbrygga ytterhörn SYDVÄST 5.7m 0.0 0.0 0 0.099 W/mK 
Trästomme Köldbrygga ytterhörn SYDOST 5.7m 0.0 0.0 0 0.099 W/mK 
Trästomme Köldbrygga ytterhörn NORDVÄST 2.4m 0.0 0.0 0 0.099 W/mK 
Trästomme Köldbrygga ytterhörn NORDOST 2.4m 0.0 0.0 0 0.099 W/mK 
Trästomme Köldbrygga platta/tr ÖSTER 13.9m 0.0 0.0 0 0.185 W/mK 
Trästomme Köldbrygga platta/tr VÄSTER 13.9m 0.0 0.0 0 0.185 W/mK 
Trästomme Köldbrygga platta/tr SÖDER 8.0m 0.0 0.0 0 0.185 W/mK 
Trästomme Köldbrygga platta/tr NORR 17.3m 0.0 0.0 0 0.185 W/mK 
Trästomme Tak träkonstruktion NORR 17.3m 0.0 0.0 0 0.065 W/mK 
Trästomme Tak träkonstruktion SÖDER 8.0m 0.0 0.0 0 0.065 W/mK 
Trästomme Tak träkonstruktion VÄSTER 13.9m 0.0 0.0 0 0.065 W/mK 
Trästomme Tak träkonstruktion ÖSTER 13.9m 0.0 0.0 0 0.065 W/mK 
Trästomme Köldbrygga fönster/d NORR 23.0m 0.0 0.0 0 0.121 W/mK 
Trästomme Köldbrygga fönster/d SÖDER 8.4m 0.0 0.0 0 0.121 W/mK 
Trästomme Köldbrygga fönster/d SÖDER 6.4m 0.0 0.0 0 0.121 W/mK 
Trästomme Köldbrygga fönster/d VÄSTER 2.6m 0.0 0.0 0 0.121 W/mK 
Trästomme Köldbrygga skjut/tak SÖDER 9.3m 0.0 0.0 0 0.059 W/mK 
Trästomme Köldbrygga skjut/pl SÖDER 9.3m 0.0 0.0 0 0.125 W/mK 
Trästomme Innervägg INNER 141.7m² 0  

 
Byggnadsdelar - Fönster, dörrar, ventiler 
 

Benämning Byggdelstyp Orien- 
tering 

Area 
m² 

Glas- 
andel
% 

Sol- 
transm. 
Total 
% 

Sol 
transm. 
Direkt 
% 

U-värde
W/m²K 

Lägsta 
nivå 
m 

Högsta 
nivå 
m 

Otäthets- 
faktor q50 
l/s,m² 

Sol- 
skydd

Trästomme 2+1-Gl Ar 100% SÖDER 29.9 80 55 44 0.90 0.0 0.0 0.30  
Trästomme 2+1-Gl Ar 100% SÖDER 2.2 80 55 44 0.90 0.0 0.0 0.30  
Trästomme 2+1-Gl Ar 100% VÄSTER 0.4 80 55 44 0.90 0.0 0.0 0.30  
Trästomme 2+1-Gl Ar 100% NORR 4.3 80 55 44 0.90 0.0 0.0 0.30  
Trästomme Dörr NORR 2.1 0 0 0 1.00 0.0 0.0 0.30  



 
 

 
 

Driftdata 
Driftfalls- 
benämning 

Verksam- 
hets- 
energi 
rumsluft 
W/m² 

Verksam- 
hets- 
energi 
rumsluft 
W/lgh 

Verksam- 
hets- 
energi 
extern 
W/m² 

Fastig- 
hets- 
energi 
rumsluft 
W/m² 

Fastig- 
hets- 
energi 
extern 
W/m² 

Person- 
värme 
W/m² 

Tapp- 
varm- 
vatten 
W/m² 

Tapp- 
varm- 
vatten 
W/lgh

Högsta 
rums- 
temp 
°C 

Lägsta 
rums- 
temp 
°C 

Småhus Optimal 2.74 0.00 0.70 0.00 0.00 1.00 2.85 0.00 27.00 21.00 
 
Drifttider 

Driftfalls- 
benämning 

Vecko- 
dagar 

Dag- 
nummer 

Tid 

Småhus Optimal MÅND-SÖND 1 - 365 0 - 24 
 
Ventilationsaggregat 

Aggregat- 
benämning 

Tilluft 
Fläkttryck 
Pa 

Tilluft 
Verkn.gr 
% 

Frånluft 
Fläkttryck 
Pa 

Frånluft 
Verkn.gr
% 

Verkn.gr 
återvinning
% 

Lägsta 
tilluftstemp
°C 

Utetemp
Driftp. L 
°C 

Flöde 
Driftp. L 

% 

Utetemp 
Driftp. H 
°C 

Flöde 
Driftp. H

% 
FTX-system 125.00 60.00 125.00 60.00 80.00 21.00 -20.0 100 20.0 100

 
Ventilationsaggregat - Drifttider och flöden 

Aggregat- 
benämning 

Vecko- 
dagar 

Tilluft 
l/s,m² 

Frånluft 
l/s,m² 

Startdag-Slutdag Starttid-Sluttid

FTX-system     
 MÅND-SÖND 0.350 0.350 1 - 365 0 - 24

 

Värme och kyla 
Värmepump: NIBE F750 Andel av totalt vattenflöde 100.0 %

NIBE F750 
Köldmediatyp R407C 
Typ av värmepump Frånluftsvärme 
Lägsta temperatur kalla sidan -15.0 °C

Högsta temperatur varma sidan 58.0 °C

Värme till tappvarmvatten 
Värme till värmeystem 
Effektreglering ner till 25.0 %

Effektreglering upp till 148.0 %

Avgiven effekt 3726.0 W

Värmefaktor 2.6 
Temperatur varma sidan 45.0 °C

Frånluftsflöde 50.0 l/s

Provningsstandard EN 14511 
El till cirkulationsfläkt 1.3 %

El till cirkulationsfläkt kyla 1.3 %

El cirkpump värmesystem 0.2 %

Prioritering av tappvarmvatten 
 

Värmesystem Driftspunkt 1 Driftspunkt 2

Utetemperatur -20.0 20.0 
Framledningstemperatur 55.0 20.0 
Returtemperatur 45.0 20.0 
TAPPVARMVATTEN   

 
Kallvattentemperatur 8.0 [°C] 
Varmvattentemperatur 55.0 [°C] 



 
 

 
ÖVRIGT 
 

El cirkpump värmesystem 0.00 % av energiförsörjning till rum och luft

Lägsta dimensionerande utetemperatur för uppvärmning -10.0 °C

Högsta dimensionerande utetemperatur för komfortkyla 100.0 °C

Passiv kyla 
 

RESULTAT 
 

Beräkningsdatum  2014-05-23  16:21:06 
 

Nyckeltal 
 
 Aktuellt hus 

Aktuell drift 
 

Inre värmekapacitet 73.32 [Wh/m²°C]

Yttre värmekapacitet 97.37 [Wh/m²°C]

Medeltemperatur 21.00 [°C] 
Medelvärde ventilation 0.35 l/s,m²

Processenergi medel 3.44 [W/m²]

Personvärme medel 1.00 [W/m²]

Omslutningsarea 530.33 [m²] 
Omsl. area x U-Värde(BBR16) 106.94 W/K 
Luftläckage vid 50 Pa 159.10 [l/s] 
Invändigt tryck medel -0.2 [Pa] 
Specifik fläkteffekt 0.4 [kW/(m³/s)]

Omslutnings-/Golv-area 3.57  
 

 
Jämförelse mot krav enligt BBR 
  Beräknat värde Tillåtet värde

Jämförelse mot BBR19   
U-värde  0.202 0.400 W/(m²K)

Energianvändning  23 55 kWh/(m²år)

Dimensionerande temperaturer Inne Ute Mark

 21.0 -10.0 8.0

Krav ang. installerad El-effekt  1.3 5.0 kW

Atemp: 148.5 m²   
Klimatzon BBR19 III  
Verksamhetstyp: / Bostad   
Elvärme   
Verkningsgrad värmeförsörjning: 100.00 %   
   

 
  



 
 

Energibalans 
 

 Aktuellt hus 
Aktuell drift 

kWh 

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²

Avgiven energi   
(23)Transmission 12631 85.06

(24)Luftläckage 869 5.85

(21)Ventilation 8338 56.15

(28)Spillvatten 3707 24.97

(22)Passiv kyla 2226 14.99

   

Tillförd energi   

(27)Solenergi genom fönster 7773 52.34

(20)Återvinning ventilation 5844 39.36

(29)Återvinning till tappvarmvatten 0 0.00 

(19)Återvinning värmepump 5909 39.79

(18)Solfångare 0 0.00 

(45)Processenergi till rum 3564 24.00

(25)Personvärme 1301 8.76 

(34)Elförsörjning 2478 16.69

(33)Värmeförsörjning 900 6.06 

 
Specifikation av energiflöden 

 
 
 
 
 
 

 

 Aktuellt hus 
Aktuell drift 

kWh 

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²

  Aktuellt hus 
Aktuell drift 

kWh 

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²

(33)VÄRMEFÖRSÖRJNING 900 6.06 (6)Tappvarmvatten 3707 24.97

(1)Ventilationsaggregat 882 5.94   
(2)Värmesystem 18 0.12 (36)SOLFÅNGARVÄRME 0 0.00

(3)Tappvarmvatten 0 0.00 (7)Ventilationsaggregat 0 0.00

   (8)Värmesystem 0 0.00

(47+48)BYGGNADENS KYLBEHOV 0 0.00 (9)Tappvarmvatten 0 0.00

(47)Kylning i ventilationsaggregat 0 0.00   
(48)Kylning i rumsluft 0 0.00 (20)ÅTERVINNING VENTILATION 5844 39.36

   (51)Värmeväxling 5844 39.36

(34)ELFÖRSÖRJNING 2478 16.69 (50)Återluft 0 0.00

(35)Värmepump 2289 15.41   
(14)Tilluftsfläktar 95 0.64 (26)PROCESSENERGI 4475 30.13

(13)Frånluftsfläktar 95 0.64 (40)Verksamhetsenergi rumsluft 3564 24.00

(15)Cirk.pump värme 0 0.00 (41)Verksamhetsenergi extern 911 6.13

(10)Cirk.pump solf. 0 0.00 (39)Fastighetsenergi rumsluft 0 0.00

(12)Cirk.pump kyla 0 0.00 (46)Fastighetsenergi extern 0 0.00

(11)Kylmaskin komfortkyla 0 0.00   
   (42)VENTILATIONSAGGREGAT 6821 45.93

(37)KONDENSORVÄRME 8197 55.20 (43)VÄRMESYSTEM 4508 30.36

(4)Ventilationsaggregat 0 0.00 (44)TAPPVARMVATTEN 3707 24.97

(5)Värmesystem 4490 30.24   



 
 

  



 
 

BILAGA 6: Konstruktionsrecept i Anavitor – Tegelhus 
 
TEGELHUS     

Byggdel   Mängd BSAB-kod 
Grund 100 BTG + 300 Cellplast  148,5 m2 15.SG/11 
Grund 100 BTG + 190x190 Lättklinker + 100 Foamglas 

(Kantbalk) 

60,2 lpm 15.SU 

Grund 200x800 BTG (sula) + 2x120x190 Lättklinker 
med 10 puts + 200 cellplast invändigt 

62,4 lpm 15.SH+15.SK 

Grund Ytbeklädnad: klinker på golv  24,2 m2 44.BB 
Grund Ytbeklädnad: parkett på golv  124,3 m2 44.BB 
Dörr Innerdörr 9x21  14 st 43.CCE 
Dörr Ytterdörr 10x21  1 st 42.DE 
Fönster Fönster, aluminiumklätt trä 9x4  1 st 42.DB 
Fönster Fönster, aluminiumklätt trä 12x12  6 st 42.DB 
Glasparti Skjutglasparti, trä  30,0 m2 42.DC 
Pelare Stålpelare VKR 120x120x6,3  6,4 m 27.D/34 
Vägg Innervägg, ej bärande: 6 puts + 108 tegel + 6 

puts 
77,3 m2 43.CB/20 

Vägg Innervägg, bärande: 6 puts + 108 tegel + 6 puts  32,6 m2 27.B/21 
Vägg Innervägg, ej bärande: 6 puts + 108 tegel + 12 

puts + 13 kakel/fix 

30,6 m2 43.CB/20 

Vägg Innervägg, bärande: 6 puts + 108 tegel + 12 
puts + 13 kakel/fix 

4,7 m2 27.B/21 

Vägg Yttervägg, bärande: 108 fasadtegel + 195 
mineralull + 70 mineralull + 20 luftspalt + 108 
murtegel + 6 puts 

111,3 m2 27.C/21 

Vägg Yttervägg, bärande: 108 fasadtegel + 195 
mineralull + 70 mineralull + 20 luftspalt + 108 
murtegel + 12 puts + 13 kakel/fix 

16,3 m2 27.C/21 

Tak Papptak på råspont med limträbalkar: 2 ytpapp 
+ 2 underlagspapp + 22 råspont + 25 
luftningsläkt + 180 mineralull + 180 mineralull + 
limträbalk 42x360 cc1200, luft‐ och ångspärr, 
28 läkt, 13 gips 

177,5 m2 27.G/35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

  



 
 

BILAGA 7: Konstruktionsrecept i Anavitor – Trähus 
 
TRÄHUS     

Byggdel   Mängd BSAB-kod 
Grund 100 BTG + 300 Cellplast  148,5 m2 15.SG/11 
Grund I‐element 100x400, BTG‐sula 500x300, 100 

underliggande cellplast 

60,2 lpm 15.SZ 

Grund Ytbeklädnad: klinker på golv  24,0 m2 44.BB 
Grund Ytbeklädnad: parkett på golv  124,5 m2 44.BB 
Dörr Innerdörr 9x21  14 st 43.CCE 
Dörr Ytterdörr 10x21  1 st 42.DE 
Fönster Fönster, aluminiumklätt trä 9x4  1 st 42.DB 
Fönster Fönster, aluminiumklätt trä 12x12  6 st 42.DB 
Glasparti Skjutglasparti, trä  29,7 m2 42.DC 
Pelare limträpelare 90x90  6,4 m 27.D/35 
Vägg Innervägg, ej bärande: 13 gips + 70 

reglar/mineralull + 13 gips 
76,1 m2 43.CB/42 

Vägg Innervägg, ej bärande: 13 gips + 70 
reglar/isolering + 2x13 våtrumsgips + 13 
kakel/fix 

38,8 m2 43.CB/42 

Vägg Innervägg, bärande: 13 gips + 95 
reglar/mineralull + 13 gips 

32,3 m2 27.B/35 

Vägg Innervägg, bärande, 13 gips + 95 
reglar/mineralull + 2x13 våtrumsgips + 13 
kakel/fix 

4,6 m2 27.B/35 

Vägg Yttervägg, bärande, 2x22 lockpanel + 28 
luftspalt/läkt + 9 utegips + 95 reglar/mineralull 
+ 195 reglar/mineralull + 45 reglar/mineralull + 
13 gips 

109,2 m2 27.C/37 

Vägg Yttervägg, bärande, 2x22 lockpanel + 28 
luftspalt/läkt + 9 utegips + 95 reglar/mineralull 
+ 195 reglar/mineralull + 45 reglar/mineralull + 
2x13 våtrumsgips + fuktspärr + 13 kakel/fix 

16,2 m2 27.C/37 

Tak Papptak på råspont med limträbalkar, 2 ytpapp 
+ 2 underlagspapp + 22 råspont + 25 
luftningsläkt + 180 mineralull + 180 mineralull + 
limträbalk 42x360 cc1200, luft‐ och ångspärr + 
28 läkt + 13 gips 

171,9 m2 27.G/35 

 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

  



 
 

BILAGA 8: Inmatningsvärden på underhåll och energiåtgång i 
Anavitor 
 
UNDERHÅLL TEGELHUS    
Byggdel Material Arbete Tidsintervall 
Fönster Träbågar, 

aluminiumklädda 
Byte 51 år 

Glasparti Träbågar Byte  51 år 
Yttervägg kanalmur Tegel utvändigt Omfogning 25%/ 

byte av sten 5% 
51 år/ 
51 år 

Tak Papp  Byte 26 år 
 Råspont Byte 51 år 

 
 
 

UNDERHÅLL TRÄHUS    
Byggdel Material Arbete Tidsintervall 
Fönster Träbågar, 

aluminiumklädda 
Byte 51 år 

Glasparti Träbågar Byte  51 år 
Yttervägg regelkonstruktion Träpanel utvändigt Målning/Byte 15% 10 år/26 år 
Tak Papp  Byte 26 år 
 Råspont Byte 51 år 
    
 
 
 
 
 

ENERGIBEHOV 
TEGELHUS 

 

Kategori kWh/år 

Tappvarmvatten 3 707 
Hushållsel 8 700 
Uppvärmning 4 063 
Fastighetsel 2 347 
Totalt 18 817 

 
ENERGIBEHOV 
TRÄHUS 

 

Byggdel Material 
Tappvarmvatten 3 707 
Hushållsel 8 700 
Uppvärmning 4 508 
Fastighetsel 2 478 
Totalt 19 393 
 
 

  



 
 

  



 

BILAGAA 9: LCAA Tegelhhus – Kli

 

imatbelaastning ttotalt 



 
 

  



 

BILAGAA 10: LCCA Tegelhus – K

 

Klimatbeelastningg produkktion 



 
 

  



 

BILAGAA 11: LCCA Tegelhus – K

 

Klimatbeelastningg underhhåll 



 
 

  



 

BILAGAA 12: LCCA Trähuus – Klim

 

matbelasstning tootalt 



 
 

  



 

BILAGAA 13: LCCA Trähuus – Klim

 

matbelasstning produktioon 



 
 

  



 

BILAGAA 14: LCCA Trähuus – Klim

 

matbelasstning uunderhålll 
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