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Sammanfattning  

Syftet med rapporten är att sammanställa branschbaserat underlag för värdering av 

hållbart byggande som belyser vikten för val av ytterväggskonstruktion till 

flerbostadshus.  

Byggbranschen har länge fokuserat på att minska byggnadsverks energi- och 

miljöpåverkan under förvaltningsskedet. Det har haft mycket goda resultat och i 

dagsläget står förvaltningsskedet för ca 50 procent av hållbara byggnaders totala 

energianvändning. Projektering med långsiktigt perspektiv är nyckeln till hållbart 

byggande eftersom små förändringar kan ha stor inverkan under längre tid. Detta 

medför ökad betydelse för effektivisering under byggskedet.  

Utvecklingen av hållbara byggnader har resulterat i framtagning av nollenergi- och 

passivhus. De byggkoncepten ställer högre krav på klimatskalets byggtekniska 

egenskaper. Klimatskalet innefattar tak, grund, fönster, dörrar och ytterväggar. 

Samtliga komponenter har stor inverkan på byggnadens egenskaper. Rapporten 

belyser endast betydelsefulla egenskaper och olika aspekter för hållbara 

ytterväggskonstruktioner och hur de skall värderas. 

Rapportens mål är att ta fram ett anpassningsbart bedömningsverktyg med 

värderingsunderlag från 9 olika aspekter. Aspekterna som bedöms är byggbarhet, 

brand, fukt, estetik, förvaltning, inomhusmiljö, energiförluster, livscykelkostnad och 

miljöpåverkan. Bedömningsverktyget visualiseras som en mall där poängsättning 

används för aspekterna vilket möjliggör tydliga jämförelser mellan konstruktioner.  

Fakta analyseras och hämtas från en litteraturstudie samt intervjuer med en 

byggnadskonstruktör, en brand- och en fuktkonsult. De ligger till grund för 

bedömningsverktygets utformning.  

För att kunna tillämpa bedömningsmallen i byggbranschen väljs 6 

ytterväggskonstruktioner med olika uppbyggnad och egenskaper. De är anpassade för 

koncepthus med hållbart byggande och uppnår krav från Boverkets byggregler och 

Passivhuskonceptet. Ytterväggskonstruktionerna prövas i mallen och våra resultat 

visar att mallen kan tillämpas och åskådliggöra skillnader mellan konstruktionerna. 

Ytterväggarna erhåller ett generellt betyg samt ett viktat betyg som utgår från en 

anpassningsbar viktfaktor.  

Möjlighet för vidareutveckling finns för bedömningsmallen. Mallen är generell och 

tillämpningsbar på konstruktioner med andra egenskaper än de valda i rapporten. 

Rapporten indikerar på att mallen kan anpassas för att möjliggöra val av fördelaktiga 

konstruktioner för olika klimatzoner och beställarens ändamål. 

Nyckelord: ytterväggskonstruktioner, hållbarhet, bedömningsverktyg, 

optimeringsverktyg, miljövänligt byggande, energieffektivitet, livscykelkostnad. 
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Abstract 

The report aims to bring together industry-based data for evaluation of sustainable 

building that shows the importance of the choice regarding exterior wall construction 

for apartment buildings. The construction industry has focused on reducing the 

energy and environmental impact on buildings during the management phase for a 

long time. The results have been positive and to this date, the management phase 

stands for 50 percent of sustainable buildings total energy use. Designing with a long-

term perspective is the key to sustainable building, because small changes can have a 

big impact over time. The importance of energy efficiency during the construction 

phase has increased.  

The results of the development regarding sustainable building have increased the 

production of zero energy- buildings and passive houses. The new concepts of 

building technology are placing higher demands on the technical properties of the 

building envelope. A building envelope includes roofs, foundation, windows, doors 

and exterior walls. All components have a major impact on the technical properties of 

a building, but the report only highlights significant aspects of sustainable exterior 

wall constructions and how they should be evaluated.  

The goal of the report is to develop an adapted assessment tool with evaluation data 

from 9 different aspects. The aspects that we will review in the report is 

constructability, fire, moisture, aesthetics, management, indoor environment, energy 

losses from the exterior wall construction, life cycle cost and environmental impact. 

The assessment tool is portrayed as a template that rates and scores different exterior 

wall construction. This enables clear comparisons between structures.  

The basic facts for the report are retrieved from a literature study. Interviews with a 

structural engineer and a fire- and moisture consultant have been conducted for a 

deeper view on how the construction industry evaluates and scores exterior wall 

construction.  

To apply the assessment template for trade and industry, 6 exterior wall 

constructions with different structures and properties were selected. They were 

suitable for conceptual houses with sustainable building technology and are the basis 

for achieving requirements from National board of housing and passivehouse rules. 

The different exterior wall constructions were tested on the template and the results 

show that the model can be applied positively on them. The different constructions 

receive a general grade and a weighted grade. The weighted grade is based on a 

customizable weight factor. The assessment template illustrated the differences 

between them. 

Possibilities for further development of the assessment template exist. It’s possible to 

apply the template on structures with different kind of properties than the ones 
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chosen for this project. The template can be a tool for choosing a construction based 

on the demands from a client and it can be adapted to different kind of climate zones.  

Keywords: exterior wall constructions, durability, assessment tools, optimization 

tools, eco-construction, energy efficiency, life cycle cost.
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Förord 

Examensarbetet är den avslutande delen för Byggnadsteknik och Design, 180 

högskolepoäng vid Kungliga tekniska högskolan. Arbetet utförs i samarbete med 

Norconsult AB som är en av nordens största rådgivare inom samhällsplanering och 

projektering.  

Vi tackar Edwin Måradson på Norconsult som gjorde examensarbetet möjligt och för 

den handledning han givit oss under examensarbetets gång. Det har varit till grund 

för att leda examensarbetet i rätt riktning och få ut en givande rapport som kan 

tillämpas i näringslivet. Vi tackar också vår examinator Per Roald, handledare Hans 

Zetterholm och chefen för installationsteknik på Norconsult, Sören Grönlund för 

deras råd och bidrag till projektet.  

Slutligen tackar vi de som bidragit till vårt examensarbete via intervjuer, möten och 

handledning, Mattias Eklund, Stina Åberg, Linus Rask, Anders Ranby och Björn 

Evers. De har baserat på egen erfarenhet givit oss insikt och vägledning för 

bedömning av byggbarhet, fukt och brand. Det har legat till grund för en tydlig 

poängsättning inom kategorierna. Utifrån intervjuerna fick vi god insikt i branschen 

och vad som prioriteras vid val av ytterväggskonstruktion för flerbostadshus.  

Examensarbetet har givit oss förutsättningar att poängsätta ytterväggskonstruktioner 

med hjälp av de bedömningsverktyg vi framställt. Utvecklingspotentialen är stor och 

andra konstruktioner än de valda kan granskas och bedömas.  
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1 Inledning 

Examensarbetet utförs vid högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och design på 

Kungliga Tekniska Högskolan och i samarbete med Norconsult AB. Det här är en 

vetenskaplig rapport som belyser olika byggtekniska aspekter och dess inverkan på 

hållbara ytterväggskonstruktioner till flerbostadshus belägna i Stockholm.  

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle ställs det stora krav på ett hållbart byggande vilket har drivit på 

utvecklingen av energieffektiva flerbostadshus. Med dagens teknikutveckling och 

forskning inom byggteknik ges ständigt möjlighet för nya konstruktioner och 

byggtekniska lösningar på klimatskal inom byggbranschen. Enligt A. Hallquist[1] har 

tillgänglighet, det vill säga transport av material, varit en betydande faktor vid 

materialval men genom teknisk utveckling har det blivit en kostnadsfråga.  

Ett hållbart klimatskal är ett klimatskal med minimal ekologisk påverkan. Ett 

flerbostadshus klimatskal omfattas av ytterväggar, tak och grund. Klimatskalet ska 

skydda byggnadsverket mot klimatpåverkningar samt skapa en komfortabel 

inomhusmiljö.  

En Indisk studie[2] beskriver hållbart byggande “Selection of materials and 

technologies for the building construction should satisfy the felt needs of the user as 

well as the development need of the society, without causing any adverse impact on 

environment.”, vilket pekar på vikten av sociala och miljövänliga mål. Det innefattar 

energianvändning, utsläpp av växthusgaser med ekologiskt avtryck genom hela 

byggnadsverkets livslängd, från tillverkningsprocess av material, transporter, 

byggprocess, användning, förvaltning och avfallshantering. Gustavsson och 

Joelsson[3] poängterar att det mest effektiva sättet att minimera energianvändningen 

är genom att effektivisera ett byggnadsverks klimatskal. Ytterväggskonstruktioner är 

en viktig del av ett välfungerande och hållbart klimatskal. 

Energimyndigheten strävar efter att vid år 2020 ska EU lyckats uppnå 20 % minskad 

energianvändning, vilket är avgörande för EU:s klimat och miljöarbete och för 

byggbranschen[101]. Flerbostadshus står för ca 30 % av den totala 

energianvändningen för uppvärmning och tappvatten, vilket motsvarar en tredjedel 

av Sveriges energianvändning[100].  

Byggbranschen påverkar miljön i stor omfattning[4]. Genom utformning av 

miljövänliga lösningar reduceras energianvändningen, utsläpp av växthusgaser och 

andra emissioner avsevärt i samhället. Byggnadsverkets energianvändning, 

miljöpåverkan och tekniska egenskaper förbättras genom omsorgsfulla materialval, 

miljöklassningssystem och välutformade anslutningar mellan byggdelar.  

Miljöklassningssystem och dess certifieringar för byggnadsverk har ökat sen det 

infördes i början av 90-talet. Behovet av miljöklassning kan ses ur tre perspektiv, 
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beställare, ingenjör/arkitekt och användare. En svensk studie visar att svenska 

befolkningen är villiga att betala extra för bostäder i lågenergihus, men inte lika 

villiga att betala för bostäder i miljöcertifierade hus.[25] Drygt 80 % av de tillfrågade i 

en finsk studie ansåg att ett företags externa image stärks av miljöanpassade 

lokalbyggnader[5].  

En miljöklassning garanterar inte god byggnadskvalitet, men kan tolkas som att 

byggnadsverket uppförts med större omsorg än annars. Det förutsätter relativ 

noggrannhet för energieffektivt byggande eftersom det oftast innebär välbyggda 

klimatskal med hög lufttäthet. Enligt ett antal studier har miljöklassade bostäder ett 

högre finansiellt byggnadsvärde i Frankrike, Nederländerna, Schweiz och USA, 3-9 % 

av marknadsvärdet. Studier[6] har påvisat att användare av miljöklassade byggnader 

är nöjdare med inomhusmiljön än motsvarande oklassade byggnader.[40] 

Med samhällsutvecklingen har byggnadsbranschens miljöpåverkan 

uppmärksammats. Energieffektiva ytterväggskonstruktioner bidrar till mindre köpt 

energi under förvaltningsskedet. Den ökade efterfrågan för ett hållbart byggande i 

samhället har lett till större investeringsintresse i projektering och byggskede för att 

minska kostnaden under byggnadens hela livslängd.  

Förutsättningarna för ett byggnadsverk skiljer sig mellan projekt, exempelvis på 

grund av läge, klimat, budget och målsättning. Dessutom tillkommer olika unika 

lösningar gällande uppbyggnad och byggtekniska egenskaper för hållbara 

ytterväggskonstruktioner. De många påverkande faktorerna för en bra 

ytterväggskonstruktion bidrar till vår övertygelse att det finns möjlighet för framsteg 

inom området och en efterfrågan på rapportens resultat.  

1.2 Nulägesbeskrivning  

Ett byggnadsverks totala energianvändning har länge mätts genom dess operativa 

energiförbrukning eftersom energiförbrukningen vid framställning av byggmaterial 

ansågs ha betydligt mindre procentuell påverkan[4,7]. Lågenergihus har länge varit 

ett mål. Minskning av operativ energi har uppnåtts med energieffektiva material men 

bristande kunskap om dess tillvekningsenergi har resulterat i en kontraproduktiv 

lösning[8]. Energiförbrukningen vid framställningen av byggmaterial har 

uppmärksammats på senare år och livscykelanalyser betonar dess ökande inverkan. 

Framställningens inverkan har ökat procentuellt i takt med en minskning av 

operativa energiförbrukningen genom utveckling och tillkomst av energieffektiv 

utrustning, isolering samt teknik[4].  

Det finns i nuläget ingen generellt accepterad metod som är konsekvent och exakt för 

bedömning av tillvekningsenergianvändingen under olika materials livscykel. Det 

medför att resultat presenteras utifrån olika mätdata[4], vilket gör att värdena är 

svåra att jämföra. Treloar påpekar att en ny analysmetod behöver tas fram för att lösa 

problemet[9]. 
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1.3 Syfte och Mål 

Syftet med examensarbetet är att värdera hållbara ytterväggskonstruktioner för ett 

flerbostadshus som tar hänsyn till energianvändning, materialval, miljöpåverkan, 

tekniska egenskaper och livscykelkostnad.  

Målet med projektet är att ta fram ett bedömningsverktyg som visar betydelsen av 

olika kriterier för val av ytterväggskonstruktion. Verktyget skal optimera val av 

ytterväggskonstruktioner. Rapporten skall utveckla branschbaserad bedömning av 

konstruktioner och värderingsunderlag för respektive bedömningspunkt. Punkterna 

poängsätts i bedömningsverktyget som gestaltas i en mall.  

I rapporten kartläggs och värderas valda ytterväggskonstruktioner, dess fördelar och 

nackdelar. Rapporten belyser problem och risker med val av teknik och material samt 

föreslår en lämplig konstruktion beroende på krav och vision. Vid poängsättning i 

mallen har samtliga aspekter samma vikt. Däremot kan en viktfaktor regleras för 

olika aspekter för att ytterväggskonstruktioner skall anpassas efter krav och 

förutsättningar för unika projekt. Projektet skall resultera i ett bedömningsverktyg 

som kan tillämpas i näringslivet. 

1.4 Problemställning 

Ytterväggskonstruktioners ekologiska påverkan och byggtekniska egenskaper för 

flerbostadshus skall utvärderas enligt ett bedömningsverktyg. Följande frågor 

besvaras: 

Vilka aspekter bedöms för framtagandet av en energieffektiv och hållbar 

ytterväggskonstruktion? 

Hur värderas byggtekniska egenskaper, miljöpåverkan, energieffektivitet och sund 

inomhusmiljö för en hållbar yttervägg? 

Hur stor påverkan har olika kriterier på kostnadsutveckling? 

Hur tillämpas bedömningsverktyget i näringslivet? 

1.5 Avgränsningar 

Studien fokuserar på byggtekniska lösningar, byggbarhet, brandsäkerhet, fukt, 

flexibilitet vid estetisk utformning, energieffektivitet samt livscykelkostnad. Vi 

belyser konstruktionens ekologiska påverkan, vilket innefattar koldioxidutsläpp, icke 

förnybar energi och materialval endast gällande ytterväggskonstruktionen. 

Konstruktionerna skall bidra till en termisk god inomhusmiljö, med bra ljudisolering. 

Vi beaktar varken ventilation, uppvärmningssystem eller ljus. 

Livscykelkostnadsanalysen avgränsas till ytterväggarnas driftkostnadspåverkan med 

hänsyn till transmissionsförluster, luftläckage genom ytterväggen och utebliven 

hyresintäkt. Driftkostnaderna ställs upp för ett typhus som räknas med i 

livscykelanalysen. Initiala investeringskostnader beräknas i form av materialkostnad 
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för väggarna och uppskattningar av underhållskostnader för fasad utförs. Hänsyn tas 

inte till restvärde, skatt, avveckling och vinst. I LCC-analysen tillkommer även 

kostnader för utformning, s.k. installationskostnad.  

1.6 Metod och material 

I utförandet av examensarbetet kontaktas olika företag inom byggbranschen. För att 

inkludera erfarenhet och kunskap från byggbranschen i rapporten intervjuas 

konsulter och företag för bedömning och utvärdering av betraktade 

ytterväggskonstruktioner. 

Utöver intervjuer med konsulter samlas information via rådgivning med handledare 

samt en litteraturstudie som innefattar artiklar, avhandlingar, rapporter, böcker och 

skrifter. Materialval granskas och anpassas efter riktlinjer från Sunda Hus, BASTA 

och Byggvarubedömningen. Därefter sammanställs, analyseras och utvärderas 

informationen. Det redovisas i en bedömningsmall, där olika områden inom 

ytterväggskonstruktionerna poängsätts med hänsyn till byggtekniska, miljömässiga 

och ekonomiska aspekter.   

För att tillämpa bedömningsmallen i näringslivet analyseras sex stycken olika 

ytterväggskonstruktioner och dess egenskaper utifrån ett viktat betyg. 

Konstruktionerna är unika och uppfyller krav från Boverket och Passivhuskonceptet. 

Utöver bedömning av konstruktionerna med hjälp av faktainsamling och 

beräkningsprogram, kontaktas en byggnadskonstruktör, en fuktkonsult och en 

brandingenjör som bedömer konstruktionerna med hänsyn till byggbarhet, 

fuktsäkerhet och brandbeständighet. 

De bedömningspunkter som analyseras är: byggbarhet, energiförluster som 

innefattar lufttäthet och U-värde. För att granska konstruktionernas miljöpåverkan 

analyseras ytterväggarnas materialuppbyggnad och om de är miljöcertifierade. En 

övergripande LCA-analys tillämpas, som belyser konstruktionernas koldioxidutsläpp. 

I betygsmallen ingår också akustik, brand, fuktsäkerhet, emissioner från 

byggnadsmaterial och yttemperatur som främst grundar sig på boverkets krav. Vi 

granskar också konstruktionernas estetiska utformning i form av flexibilitet för 

fasadmaterial.  

Ytterväggskonstruktionerna skall minst uppnå byggtekniska krav enligt Boverkets 

Byggregler och Passivhuskrav som ställs på ett flerbostadshus i dagsläget.  

Slutligen sammanställs en livscykelkostnad upp för konstruktionerna. I LCC-

analysen ingår material-, arbets-, drift- och förvaltningskostnad. I 

förvaltningskostnaden ingår underhåll för fasad.  

Bedömningen stäcker sig över en 10-gradig skala där 1 motsvarar lägst betyg och 10 

motsvarar högst betyg. I mallen finns också ett viktat värde som multipliceras med 

poäng. Vikten bestäms av en beställare/ byggherre. Syftet med det viktade värdet är 
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att det kan regleras beroende på vilken hållbarhetsaspekt en beställare prioriterar vid 

val av ytterväggskonstruktion för ett projekt.  

1.7 Förväntade resultat 

Vi förväntar oss att hitta värderingsunderlag för betygsättning som gör det möjligt att 

utifrån unika förutsättningar kunna föreslå en lämplig och hållbar 

ytterväggskonstruktion för unika flerbostadshusprojekt belägna i Stockholm.  

Vi förväntar oss också hitta ytterväggskonstruktioner med minimal ekologisk 

påverkan som uppfyller krav enligt passivhuskonceptet gällande energiprestanda. 

Med det menas att konstruktionerna skall vara lufttäta och ha låga 

transmissionsförluster. De byggtekniska egenskaperna för 

ytterväggskonstruktionerna skall även vara rätt utformade till acceptabel 

investeringskostnad. Byggnadsmaterialen förväntas uppnå miljö- fukt- och 

brandkrav. Väggarna förväntas också bidra till låg halt av växthusgaser samt goda 

återvinningsmöjligheter. Utöver det skall konstruktionerna ge upphov till god 

inomhusmiljö och vara tilltalande för byggherrar i flerbostadshusprojekt. 

Byggmaterial som intresserat oss är Foamglas och lättmasonitbalkar. De eller 

liknande material i en ytterväggskonstruktion förväntas uppnå värden som uppfyller 

kraven för en hållbar yttervägg.   
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2 Definitioner 

Klimatzon I – Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. 

Klimatzon II – Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. 

Klimatzon III – Jönköpings, Kronobergs, Östergötlands, Söderman-lands, Örebro, 

Västmanlands, Stockholm, Uppsala, Gotlands län samt Västra Götalands län utom 

kommunerna Göteborg, Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö. 

Klimatzon IV – Kalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län samt i Västra Götalands 

län kommunerna Göteborg, Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö. 

U-värde (W/m2·K) – mått på värmemängden som passerar en ytenhet per 

tidsenhet. Enheten för U-värden är effekt dividerat med arean av byggnadsdelen 

multiplicerat med en gradfaktor i Kelvin, W/m2K.  

Atemp – sammanlagd area inom klimatskalet som skall värmas upp mer än 10 °C. 

Byggnadens energianvändning – energi som måste levereras till byggnaden med 

avseende på uppvärmning, komfortkyla, tappvatten och fastighetsenergi under ett 

normalår.  

Byggnadens specifika energianvändning – byggnadens energianvändning 

dividerat med Atemp och är utryckt i kWh/ m2. Hushållsenergi motsvarande energi för 

tvätt, disk, kyl och frys samt verksamhetsenergi exempelvis datorer, TV, belysning 

räknas in i formeln. 

Värmekapacitet – mått på energin en kropp använder för att ändra sin temperatur. 

Anges i joule per kelvin, J/K. En kropps värmekapacitet beror av kroppens massa, 

vilka ämnen den består av samt rådande temperatur. I en yttervägg motsvarar 

värmekapacitet värmelagring i husets väggar.  

Värmekonduktivitet – mått på förmågan att transportera en värmemängd genom 

en kvadratmeter material per meter och sekund. Det betecknas med ett lambda-

värde, λ och dess enhet är W/m∙K. 

Ånggenomgångsmotstånd – materialens förmåga att förhindra transport av fukt i 

ångfas genom ett ytskikt. Ånggenomgångsmotstånd betecknas med ett Z-värde och 

dess enhet är s/m. En ångspärr har högt Z-värde och motverkar fukttransport i 

ångfas. 

Värmeövergångsmotstånd – materialets värmemotstånd vid ett ytskikt och 

betecknas m2K/W. Används för att beräkna temperaturskillnader innan eller efter 

olika ytskikt. 
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Värmeisolering – konstruktionens förmåga att hålla kvar värmen i huset och 

minska husets värmeförluster. Förutom isolering av huset från utvändigt klimat ska 

isoleringen balansera de tre olika värmeöverföringssätten, ledning, strålning och 

konvektion. Fibrer i isoleringen bromsar upp strålningen genom väggen och 

reducerar värmetransport genom konstruktionen. 

Strålning – värmeutbyte som inträffar pga. elektromagnetiska vågor mellan fasta 

kroppar eller partiklar. Drivkraften för värmeutbytet är temperaturskillnaden.  

Konvektion – värmeutbyte som sker när material i fast form avger värme till en 

vätska eller gas. Det finns två typer av konvektion, naturlig konvektion och egen 

konvektion. 

Ledning – värmeutbyte som uppstår på grund av olika mikroskopiska rörelser för 

atomer och molekyler. Ledning är det vanligaste värmeutbytet som sker mellan fasta 

kroppar. Värme överförs från varm till kall del genom ledning mellan materialen. 

Värmetransport – värmeavgivning från en radiator eller annat värmeavgivande 

medium. Värmetransport förekommer i tre olika former, strålning, konvektion och 

ledning. Med ökad värmeledningsförmåga minskar värmkapaciteten och 

värmeförlusterna ökar. 

Tung konstruktion – konstruktion med hög densitet, är bärande för andra 

byggnadsdelar samt har bra värmekapacitet. Exempel på en tung konstruktion är 

massiva betongväggar. 

Lätt konstruktion – konstruktion med låg densitet, egentyngd, värmekapacitet 

samt är uppbyggd med slanka skikt.  

Lågenergihus – byggnadsverk som använder mindre energi än vad gällande 

byggnorm erfordrar.  

Passivhus – byggmetod som syftar till att kostnadseffektivt uppnå en viss standard 

för en byggnad som generellt är bättre energi- och miljömässigt än nominella 

byggnadsverk.  

Nollenergihus – byggnad som gör av med lika mycket energi som den producerar 

året om. I praktiken blir byggnaden självförsörjande.  

Plusenergihus – högre standard än nollenergihus. Utöver minskning av total 

energianvändning producerar huset egen hushållsel.  

Köldbrygga – byggnadsdel med sämre värmeisolering än övriga byggdelar.  

Operativ temperatur – medelvärde av lufttemperatur samt strålningstemperatur 

från omgivande ytor. 
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Termiskt klimat – faktorer som påverkar människans värmeutbyte med 

omgivningen, exempelvis: lufttemperatur, yttemperatur och luftfuktighet.  

Operativ energi – energi som används för uppvärmning, kylning och ventilation. 

Hållbarhet – samlingsnamn för ekologisk-, social-, och ekonomisk hållbarhet. Det 

syftar till att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjlighet att tillgodose sina behov[182].   

Systemkonstruktion – bestämda produkter och leverantörer för byggtekniska 

skikt.  
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3 Teoretisk referensram 

I följande avsnitt beskrivs byggteknik, miljösystem, byggkoncept, byggmaterial, 

kostnads- och miljöanalyser.  

3.1 Byggtekniska egenskaper 

3.1.1 Luft- och ångtäthet 

Luft- och ångtäthet beskriver hur tät konstruktion en byggnad har, det vill säga hur 

luft, vatten och gaser tränger igenom konstruktionen. En lufttät byggnad är en 

förutsättning för att uppnå energieffektiva klimatskal med sund inomhusmiljö. 

Klimatskalet medför minskad energianvändning för byggnadsverket. Konstruktionen 

löper mindre risk för att fukt tränger in och orsakar fuktskador, samt reducerar 

spridning av ljud, föroreningar och rök vid brand[121, 178].  

3.1.2 U-värdeskrav 

Genom att uppfylla energikrav enligt BELOK för klimatzon III, Stockholm och klass A 

har konstruktionen uppnått god energihushållning. Max köpt elenergi ligger på 50 

kWh/m2 år[103]. 

Konstruk

-tionsdel 

Fönster Yttervägg Glasfasad

-system 

Takfönster Yttertak Ytterdörrar 

U-värde  

W/m2·K 
 ≤0,9  ≤0,1  ≤1,0  ≤1,1  ≤0,1  ≤0,9 

Tabell 1, U-värdeskrav enligt nivå A för nybyggnationer 

Utöver U-värdeskraven skall lufttätheten i klimatskalet inte överskrida 0,3 l/s, Aoms 

samt produkten mellan relativ fönsterarea och solvärmningsfaktor skall vara mindre 

än 0,1 för fasader med riktning syd, ost och väst men i riktning norr kan den uppgå 

till ca 0,5. U-medelvärde för hela klimatskalet skall inte överskrida 0,4 W/m2·K.[103] 

3.1.3 Transmissionsförluster 

Med transmission avses värmeflödet som transporteras genom golv, väggar, tak, 

fönster samt värmeflödet genom köldbryggor som bildas i anslutning till olika 

byggnadsdelar. Transmissionsförlusterna beräknas genom att arean för varje 

konstruktionsdel mäts och multipliceras med konstruktionsdelens U-värde. 

Köldbryggornas värde mäts och beräknas i psi-värden, Ψ för linjeköldbryggor och 

chi-värden, X för punktformiga köldbryggor[42]. 

Värmeförlustsfaktorn för transmission beräknas: 

Qt = ∑ Ui·Ai + ∑ Ψk·Lk + ∑ Xj 
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Ui = värmegenomgångstal för en byggnadsdel (W/m2·K) 

Ai = byggnadsdelens area (m2) 

Ψk = värmegenomgångstal för linjär köldbrygga (W/m·K) 

Lk = linjära köldbryggans längd (m) 

Xj = värmegenomgångstal för punktlig köldbrygga (W/K) 

Värmeeffektbehov 

Pt = Qt (Tinne – Tute) 

Värmeförlustfaktorn, Qt  multipliceras med temperaturdifferensen inne och ute[42].  

3.1.4 Byggnadens tidskonstant 

Tidskonstant är ett mått på byggnadens värmetröghet och kan i nya sammanhang 

kallas lätt eller tung stomme. Tidskonstanten beror främst på stommens uppbyggnad 

och materialens densitet samt hur snabbt materialen tar upp och lagrar värme. I en 

lätt stomme kommer värmen/ kylan utifrån enkelt ta sig in i byggnaden och en 

förändring av inomhustemperaturen sker relativt snabbt. Lätta stommar 

dimensioneras för en låg utomhustemperatur. En tung stomme påverkas mindre av 

klimatförändringar.[42] 

3.1.5 Fukttransport 

3.1.5.1 Fuktdiffusion 

Genom fuktdiffusion transporteras fukt i ångfas in och ut ur material. Drivkraften för 

diffusion är skillnaden i ånghalt. Fuktflödet transporteras från högre ånghalt till lägre 

men storleksmängden beror på materialets ångpermeabilitet. Ångpermeabilitet eller 

diffusionsmotstånd är ett mått på hur tätt ett materialskikt är med hänsyn till 

fukttransport och beräknas med materialets ånggenomsläpplighetskoefficient. Vid 

uttorkning av material är diffusion en dominerande faktor.[104,43,44,45] 

3.1.5.2 Fuktkonvektion 

Fuktkonvektion är transporterad vattenånga via springor mellan material. Det är 

fukttransport där ångpermeabilitet inte har någon inverkan och stora mängder fukt 

kan transporteras genom otäta konstruktioner. Kondens kan uppstå ifall luft med hög 

fukthalt transporteras via konvektion till ytor med lägre temperatur och lägre 

mättnadsånghalt. Mättnadsånghalt är den mängd vattenånga luft kan innehålla vid 

en viss temperatur innan kondens uppstår. Vid högre temperaturer ökar 

mättnadsånghalten och tvärtom. Det medför att luftburen fukttransport med hög 

temperatur genom en konstruktion är riskfylld. [104,43,44,45] 
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3.1.5.3 Kapillärsugning 

När fukt förflyttas i vätskefas inom ett material beror det på yttre omständigheter 

som vind- och tyngdkraft men vanligen av kapillärkrafter. Kapillärkraftens drivkraft 

är skillnaden i fukthalt inom materialet. Materialen strävar efter fuktjämnvikt, vilket 

gör att fukt transporteras från områden med hög fukthalt till områden med lägre. 

Mängden vatten som kan bindas i ett material beror på materialets kapillaritet. 

Vattenavstötande material kallas kapillärbrytande och binder inget 

vatten.[104,43,44,45] 

3.1.5.4 Kritiska fukttillstånd 

Fukthalter påverkar material olika och kritiska fukttillstånd varierar. Kritiska 

fukttillstånd avser den fukthalt då ett material bidrar till olägenheter eller inte längre 

uppfyller sina avsedda egenskaper. Organiska material och utrymmen där bakterier 

samlats löper risk för olägenheter som mögelväxt eller röta. I andra sammanhang 

med mineraliska material kan det leda till frostspängning eller försämrade 

materialegenskaper. Det kan bidra till deformationer som skevhet, svällning, 

krympning, krypning. Värmeledningsförmågan ökar med fukthalten, på grund av att 

vatten leder värme bra.[43,44,45] 

Konsekvenserna när kritiska fukttillstånd överskridits är tidsberoende. Kortare 

tidsperioder med överskidande halter kan accepteras för exempelvis material med 

konsekvenser som mögelväxt och röta till skillnad från mineraliska material med 

konsekvenser som frostspängning. Vid höga fukthalter i mineraliska material som 

exempelvis betong kan frysbildning ske och sprickbildningarna ökar, vilket leder till 

försämrade bärande egenskaper.[43,44,45] 

3.1.6 Akustik 

Syftet med akustiska krav på ytterväggskonstruktioner är reducering av oljud som 

sanitär olägenhet och skapa en god ljudkomfort inomhus. Vid dimensionering av 

ytterväggskonstruktioner används luftljudsisolering som beskriver konstruktionens 

reducerande förmåga i reduktionstal och decibel. Konstruktioner klassas i ljudklasser 

från A-D där A motsvarar mycket goda ljudförhållanden och D låga ljudförhållanden. 

För passivhuskonstruktioner eftersträvas ljudklass B. I övrigt granskas ljudisolering 

enligt BBR kap. 7 och SS-EN ISO 140[129].  

3.1.7 Brand 

Syftet med brandtekniska krav på konstruktioner är att förhindra 

uppkomst/spridning av brand och skydda människor vid brand. Brandförloppet 

beskriver en brands utveckling, från antändning till slutligen släckning. Tre punkter 

diskuteras, antändningsfasen, flamfasen och avsvalningsfasen. Genom att ställa 

brandkrav på konstruktionsdelar kan byggnaden motstå brand under en viss tid utan 

att kollapsa[130]. 
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Om brand utvecklas och övertändning sker, ska konstruktionerna i huset (vägg, tak, 

golv) se till att branden begränsas och att spridning inte sker. I BBR ställs det krav på 

bärförmåga vid brand och konstruktionernas brandavskiljande förmåga i form av 

brandklasser. Konstruktionerna skall ha en isolerande förmåga i följd av att branden 

inte kommer åt lättantändliga material. För brandklassning av konstruktioner 

använder man bokstäver, R för bärförmåga, E för täthet och I för isolering vid brand. 

Kombinationer av dem visar en konstruktions brandtekniska funktion. En 

konstruktion som betecknas REI betyder att den både har bärande och avskiljande 

funktion. I övrigt anges också en siffra efter som symboliserar tiden som 

konstruktionen klarar av att uppfylla brandkraven. Exempelvis en konstruktion som 

betecknas EI30 uppfyller täthets- och isoleringskrav i 30 minuter vid 

brandpåverkan[130].  

Enligt euroklass-systemet utförs provningsmetoder som tagits fram ut den 

europeiska standardiseringsorganisationen, CEN. Produkternas klassificering sker 

även enligt europeisk standard, s.k. EN, vilket skiljer sig från det svenska systemet 

som grundar sig på Boverkets allmänna råd. Exempel på brandklassificeringar på 

material: A1/ A2-s1, d0 är obrännbart material. En brandklassificerad produkt kan 

sedan CE-märkas om övriga direktiv enligt EU-kommissionen har verifierats[131].  

 

Figur 5. “Konstruktioner och brand” Knaufgips[207]. 

3.1.8 Termiskt inomhusklimat 

Människans välbefinnande påverkas av samverkande faktorer som går under 

begreppet inneklimat. Faktorer som påverkar upplevelsen av inneklimatet är: 

termiska, hygieniska, ljud- och ljudmässiga. För att uppnå ett tillfredställande 

inneklimat krävs ett isolerande klimatskal, rätt ventilation, uppvärmning och 
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ljussättning. Begreppet termisk komfort definieras som de tillstånd när personen som 

befinner sig i rummet är tillfredsställd med temperaturupplevelsen och inte önskar 

sig varmare eller kallare omgivning[42].  

3.2 Hållbart byggande 

Hållbar utveckling bibehålls om investeringsintresse för förnybar energiteknik- och 

klimateffektiva energilösningar finns. Individuellt reduceras klimathotet genom 

medvetna val. Hållbart byggande strävar efter låg energianvändning vid konstruering 

av byggnadsverk och bidragande till en bättre miljö. Innovativa lösningar för 

ytterväggskonstruktioner ligger till grund för energieffektivt boende. Redan i 

projekteringsskedet ska stor hänsyn tas till fukt- och lufttäthet, energieffektivitet, 

sunda material med minimal ekologisk påverkan och en livscykelanalys bidrar 

minimalt till växthuseffekten.[41]  

 

Figur 1. “Nu skapas nya mötesplatser för hållbart byggande” [204] 

3.2.1 LCA - livscykelanalys 

En LCA-analys belyser ett byggnadsverks hela livscykel, allt inom byggmaterialens 

råvaruutvinning, tillverkningsprocess, transporter, användning och avfallshantering 

eller återvinning. Analysen görs vid utvärdering av miljöpåverkan. Den är indelad i 

fyra faser, syfte och avgränsning, inventeringsanalys, miljöpåverkansanalys och 

tolkning[105,106]. 

Livscykelanalys av en byggnads totala energiförbrukning delas in i två kategorier. En 

kategori är operativ energi och innefattar en byggnads energianvändning i form av 

uppvärmning, kylning, ventilation etc. under dess användningsperiod. Den andra 

kategorin är energi för byggnadsmaterial enligt LCA. Energianvändningen är 

ytterligare uppdelad i direkt och indirekt energi. Direkt energi omfattar den energi 

som används inom byggarbetsplatsen, prefabricering, administration samt 

transporter på och utanför byggarbetsplatsen. Indirekt energi omfattar resterande 

områden för byggmaterialen, råvaruutvinning, tillverkning, renovering, ombyggnad, 

rivning, avfallshantering samt transport till produktions- och lagringsenhet[4]. 
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De kriterier som används i en livscykelanalys är utvinning av råvaran, miljöpåverkan, 

transporter, förnyelsebara/fossila råvaror, emissioner, avfallsämnen, 

energiförbrukning under materialets livscykel. Innehållsämnen och tillverkning 

(tillverkningsmetod, användning av återvunna produkter, avfallsämnen från 

tillverkningsprocessen, vattenförbrukning och belastning, transporter). Information 

för LCA-data hämtas från byggvarudeklarationer från företagen som levererar 

produkten eller via miljöstyrningsförbund, exempelvis SundaHus[46].  

 
Figur 2. Byggnadens livscykel enl. Tyréns AB [205]. 

3.2.2 LCC - livscykelkostnad 

LCC står för livscykelkostnad och är totalkostnaden för ett objekt under dess 

livslängd, dvs. från att produkten installeras tills den slutligen tas ur bruk. 

Totalkostnaden består av drift-, investerings- och underhållskostnader. Kostnaderna 

analyseras och beräknas med hänsyn till index för kalkylränta. Fördelen med en LCC-

kalkyl för en produkt är hänsynstagande till hela kostnaden. Det vidareutvecklar en 

jämförelse mellan de initiala investeringskostnaderna och kostnaden för årligt bruk, 

dvs. drift och underhåll.[107]  

3.3 Miljöcertifieringar  

Det finns olika typer av miljösystem i byggsektorn. Miljöcertifieringar av hus görs av 

Miljöbyggnad, Leed, BREEAM, Green Building, P-märkning och Svanmärkta hus. 

Samtliga miljösystem har egna kriterier inom olika områden som skall uppfyllas för 

en certifiering. Det är många instanser inblandade vid skapandet av ett byggnadsverk 

och många faktorer som påverkar miljön[114,47]. 

Sweden Green Building Council är en ideell förening, bildad för att framställa en 

gemensam värdegrund gällande byggsektorns miljöpåverkan. Föreningen fokuserar 

på svenska behov och värderingar och verkar för en snabbare utveckling med hjälp av 

gemensamma certifieringssystem. De marknadsför miljöcertifieringar och 

tillhandahåller kunskap för hur och varför ett byggnadsverk skall certifieras i 

Sverige.[47,108] 
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3.3.1 Breeam 

Breeam är ett mycket omfattande internationellt miljösystem som tar hänsyn till hela 
byggnadsverkets miljöpåverkan. Allt från småhus till stora kontorslokaler, 
flerbostadshus och industribyggnader kan certifieras. Ett byggnadsverk bedöms med 
avseende på tio olika områden och kan först certifieras efter att alla kriterier 
uppfyllts. De betygsätts och klassas efter en femgradig skala, passed, good, very good, 
excellent och outstanding beroende på hur väl kriterierna uppfylls. Områden som 
bedöms är ledning och styrning, hälsa och inomhusmiljö, energi, transporter, vatten, 
material, avfall, mark och ekologi, föroreningar och innovation. Ett kriterium som 
skiljer sig från många andra miljöcertifieringssystem är kravet på livscykeltänkande, 
LCA.[47, 109, 110] 

3.3.2 Leed 

Det största Amerikanska miljöcertifieringssystemet är skapat av U.S. Green Building 

Council, USGBC och heter LEED. De inriktar sig främst på användning av resurser 

som energi, vatten, mark och byggnadsmaterial. Certifieringen klassas efter 

certifierad, silver, guld, platina beroende på hur väl kriterierna har uppfyllts. 

Områden som granskas för Leeds kriterier är innovation och design, lokalisering och 

byggarbetsplats, energi och atmosfär, vatten, material och resurser, 

inomhusmiljö[47, 111, 112]. 

3.3.3 Miljöbyggnad 

Miljöbyggnad är ett svenskt miljöcertifieringssystem som belyser kvaliteter för ett 

byggnadsverks ingående material, inomhusmiljö och energianvändning. 

Nybyggnationer och befintliga byggnader kan certifieras ifall de uppfyller samtliga 

kriterier. Det är ett miljösystem som trots färre bedömningsområden har betydelse 

för ett hållbart byggande. Byggnaderna graderas i klasserna brons, silver och guld[47, 

113]. 

3.4 Passivhuskonceptet 

Ett passivhus är en byggnadsstandard i strävan efter byggnader som är 

energieffektiva, kostnadseffektiva, miljövänliga och komfortabla och med 

tillfredsställande inomhusmiljö. Principen bygger på att kostnaden för värme och 

kylning omfördelas till tätning och värmeisolering av husets klimatskal.[115] 

Värmeisoleringsstandarden ligger högre för passivhus än vanliga traditionella hus 

eftersom i passivhus utformas klimatskalen lufttäta, med minimalt antal köldbryggor. 

Passivhus är världsledande inom energieffektivt byggande och energibesparingen vid 

uppvärmning är 75 % högre jämfört med nuvarande föreskrifter för 

nybyggnationer[46].  

“Ett passivhus är en byggnad för vilken termisk komfort kan uppnås endast genom 

förvärmning eller förkylning av det frisklufttillskott som krävs för tillräckligt god 

inomhuskvalité, utan behov av återcirkulerad luft”   

Framtidsbyggare pristagare 2014 - Bo Adamsson och Wolfgang Feist 
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I Sverige kan ändå finnas ett värmebehov utöver gratisenergin i marken. Det behovet 

får inte vara högre än 10 W/m2 och referensarea. Uppvärmningssystemet för det lilla 

effektbehovet bör vara enkelt och lättskött. Referensarean beräknas enligt en tysk 

standard och är närmast den svenska boarean. 

 

Figur 3. Principen för ett passivhus[206] 

Termisk komfort uppstår när medelvärdet för rumstemperatur och yttemperatur på 

insidan av rummets omslutningsareor ligger mellan 19 - 20 grader. 

Temperaturskillnader på kalla ytor respektive varma ytor i rummet skiljer inte mer 

än 4 grader Kelvin. Standarden uppfylls med kvalité i byggnadsskalet och analyseras 

tydligt för inomhusmiljön[46].  

Passivhuskriterier för bostäder 

 Årsvärmebehov - 15 kWh/ m2 Atemp 

 Värmeeffektbehov - 10 W/m2 

 Behov av nyttig kyla - 15 kWh/ m2 Atemp 

 Primärenergi - 120 kWh/ m2 Atemp 

 Byggnadens lufttäthet - 0,6 oms/h eller 0,3 l/s, Aoms vid en tryckskillnad 
mellan inne och ute på 50 Pa  

Boverkets krav på en byggnads prestanda 

Addition av transmissionsförluster, luftläckage, ventilationsförluster och 

varmvattenbehov subtraherat med vinster och val av värmesystem resulterar i köpt 

energi[46].  

Internationellt certifierat passivhus, krav  

Transmissionsförluster + luftläckage + ventilationsförluster - vinter, resulterar i 

värmebehov och använd energi[46].  
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Om klimatskalet inte är konstruerat med hänsyn till lufttäthet, köldbryggor och 

transmissionsförluster kommer uppvärmd energin inte ersätta energiförluster, 

orsakade av sämre klimatskal. Det har ingen betydelse vilket energieffektivt 

värmesystem som byggnaden besitter, om klimatskalet inte är lufttätt.[10]  

Boverket strävar efter energieffektiv uppvärmning av flerbostadshus, som leder till 

att konstruktionen kan byggas med mindre isolering och prestanda och trots det 

uppfylla energikraven till en lägre kostnad. Konstruktionen blir inte totalt 

energieffektivt under hela byggnadsverkets livslängd. Ett bra klimatskal i 

kombination med en energieffektiv och sund uppvärmningsmetod resulterar det 

ultimata byggnadsverket enligt passivhuskonceptet. Val av värmesystem och 

varmvattenförbrukning påverkar inte byggnadsverkets prestanda.[10]  

Principer för ett passivhus: 

 God värmeisolering med bättre λ-värden än normalt 

 Tre-fyra isolerande glasrutor med välisolerad karm 

 Lufttätt klimatskal 

 Passivhuskonstruktioner strävar efter konstruktioner fria från köldbryggor 

 Komfortventilation med god värmeåtervinning och beaktning av frostskydd 

 Optimering av solvinster för minimering av kylbehov och värmebehov 

 God termisk komfort 

Passivhuskonceptets två grundprinciper: minimera värmeförluster och optimera 

värmevinster[46]. 

3.11.1 Driftkostnader 

 

Figur 4. kostnadsbesparing passivhus jämfört med standardiserade hus enl. Paroc. 

Källa: Beräkningen baseras på PAROC® Tikkurila pilotprojekt för passivhus.  

Målet med passivhuskonceptet är minimering av livscykelkostnader med 

energisparande och högkvalitativ teknologi i form av varmare, tätare och 

energieffektivare klimatskräm. Det resulterar i ett förenklat värmesystem i 

byggnaden, värme- och energikostnader besparas. Investeringskostnaden blir större 
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för passivhus än traditionella hus, medan drift- och livscykelkostnader blir lägre och 

leder till större avkastning under byggnadens livslängd[46]. 

3.4.1 Lufttäthetsteknik 

För att åstadkomma lufttätt byggande kan tätskikten placeras på insida isolering och 

fogarna förseglas. Eldragningar placeras mellan luftspärren och den inre 

beklädnaden, vilket medför att inga håldragningar i väggen behöver göras. Skarvar 

och anslutningar, främst vid fönster och dörrar isoleras på både insida och 

utsida.[115] 

3.5 Giftfritt byggande 

3.5.1 Basta, Beta 

BASTA är vetenskapligt baserade bedömningssystem för ett giftfritt byggande. Det är 

ett icke vinstdrivande, opartiskt miljöbedömningssytem utvecklat av Sveriges 

Byggindustrier och huvudägaren IVL Svenska Miljöinstitutet. Byggsektorn har genom 

BASTA fri tillgång till information om bygg och anläggningsprodukter. Det är en 

databas som består av giftfria och enligt BASTA rekommenderade material som inte 

har skadliga kemiska egenskaper.  

Kraven på kemiskt innehåll är baserade på EU:s lagstiftning, REACH. BASTA 

kvalitetskontrollerar genom revisioner av leverantörernas produktdata, datakvalitet 

och produktbedömningar. Det kvalitetssäkrar helheten, från kompetens och 

arbetssätt till produkter, personer och företag. Databasen består av två register, 

BETA-registret för materialen som uppfyller BASTA:s grundkrav och BASTA-

registret för de som uppfyller de högre kraven. Syftet med BASTA Projekthanteraren 

är att möjliggöra en systematisk och kvalitetssäkrad hantering för trygga 

materialval.[116, 117] 

3.5.2 SundaHus 

SundaHus tillhandahåller med tjänster, verktyg och produkter anpassade till gällande 

lagstiftning för att förbättra miljön i samhället. Verksamheten vägleder sina kunder 

med smidiga verktyg för att konkretisera miljöarbetet och minska miljöbelastning i 

byggsektorn. 

SundaHus belyser material och ämnen i produkter och dess avfallshantering, för att 

förebygga spridning av miljöfarliga ämnen. De sammanställer byggvarornas miljö- 

och/eller hälsofarlighet med utgångspunkt från information i 

Säkerhetsdatablad/varuinformationsblad, Byggvarudeklaration eller annan 

Miljödeklaration som utgivits av tillverkare eller leverantör för byggvaran. De 

tillämpar livcykeltänkande och incitament för leverantörer att minska sin 

miljöbelastning genom utbyte av skadliga kemikalier i byggvaror.[118, 119] 

SundaHus klassning för kemiska ämnen är baserade på Kemikalieinspektionens 

databaser och dess miljöklassning baseras på kriterier från Miljöbyggnad. 
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Verksamheten baserar alla sina bedömningar på källor från andra instanser och 

kontrollerar inte den givna informationen. De tar därmed inget ansvar för källans 

korrekthet utan endast för deras bedömning av angiven information.[118] 

3.5.3 Emissioner 

Emissioner är avgivning av ämnen eller energi till omgivningen och kan uppträda i 

form av gas eller partiklar. Emissioner i byggnader kan uppnå ohälsosamma halter på 

grund av exempelvis levande varelser, matlagning, rökning, kosmetika, 

byggmaterialens sammansättning eller en kombination av lufttäta klimatskal med 

feldimensionerad ventilation. God luftomsättning är viktigt för bra inomhusmiljö 

men höga emissionshalter kan inte förebyggas enbart av ventilation[120]. Uppkomst 

av olägenheter som smuts och mikrobiell tillväxt i filter och ventilationskanaler kan 

ge upphov till spridning av emissioner i byggnader[120]. Primäremissioner benämns 

de emissioner som kommer från nya material. Sekundära emissioner uppkommer vid 

kemisk oxidering eller sönderfall[121]. 

3.5.4 VOC-föreningar 

Vid kartläggning av emissioner mäts bland annat VOC-föreningar, Volatile organic 

compound, lättflyktiga organiska föreningar, vilket är en grupp av organiska 

föreningar som lätt förångas i rumstemperatur. Det är föreningar som förångas vid 

en temperatur mellan 50 och 250 grader Celsius[121]. VOC-emissioner korrelerar 

inte alltid med lukten. För människan detekterbara emissioner är beroende på vilka 

typer av emissioner som förekommer.[120, 121]  

Föreningar som förekommer från byggmaterial är exempelvis formaldehyder, 

aldehyder, ketoner, ammoniak, polyaromatiska kolväten, 2-etylhexanol och alkoholer 

som n-butanol[120, 121, 122]. Aldehyder bildas då primära alkoholer oxideras och 

ketoner då sekundära alkoholer oxideras[122]. Polyaromatiska kolväten, PAH, 

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons förekommer i petroleum och stenkol samt bildas 

vid förbränning av organiskt material. Exponering för material som innehåller PAH 

kan medföra ökad risk för cancer[123]. Vid för tidig montering på flytspackel 

innehållande proteinet kasein kan pga. för hög relativ fuktighet ammoniak 

bildas[120,122]. Formaldehyder förekommer i bland annat plaster och lim och 

därmed i byggmaterial som spånskivor. Formaldehyder har vid för höga halter stor 

inverkan på inomhusmiljön med en stark irriterande effekt på ögon och 

luftvägar.[120, 121, 125] 

3.5.5 Emissioner från plaster 

Bulkplaster är termoplast som tillverkas genom addering av klor till eten och är ett 

exempel på material med sämre miljöpåverkan. Emissioner bildas både vid 

tillverkning och brand. Vid förbränning av plaster innehållande klor, som 

bulkplaster, bildas hälsofarliga föreningar som saltsyra och klorerade kolväten. PVC, 

polyvinylklorid är en bulkplast som används i många sammanhang och inom 

byggbranschen förekommer det i golvmattor, rör, höljen till elektriska kablar med 
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mera. PVC-plaster innehåller mjukgörande ämnen som ftalater som är en miljöfarlig 

och hormonstörande kemisk förening. Expanderad polystyren, EPS används som 

isolering och innehåller sammansättningen av klor och eten.[120, 122, 123, 124] 

3.5.6 Emissioner från byggmaterial 

Byggmaterials egenemissioner minimeras genom smarta och miljövänliga materialval 

som produceras utan kemikalier. Material utan primära och sekundära emissioner 

eftersträvas.  

Det är viktigt att upphandla byggnadsverk som är effektiva och uppnår kraven för 

energianvändning och inomhusmiljö under sin användningsperiod, lika viktigt är att 

utvärdera dess avfallshantering och förbränningsprocess. Smarta och miljömedvetna 

val ger möjlighet till miljövänlig återvinning eller avfallshantering.[120,121] För ett 

livscykeltänkande blir materialval väldigt avgörande och material med miljöfarliga 

sammansättningar sorteras bort. 

3.5.7 Emissionscertifieringar 

Emissionsklass för byggnadsmaterial M1 är ett opartiskt certifieringssystem som 

testar produkters egenskaper. Certifieringen bedömer områden som emission av 

formaldehyd HCOH, ammoniak NH3, cancerframkallande ämnen samt störande 

lukt.[126, 127, 128] 

MED-Produktcertifikat, rodermärke innebär att materialet är testat och godkänt för 

flamspridning och uppkomst av rökgaser vid brand[126]. 

3.6 Materialbedömning 

Enligt Debnath et al. kan alternativa byggnadsmaterial reducera energianvändningen 

av byggnaden med ca 50 %, från 2,9 - 1,6 GJ/m2[11]. Det belyser vikten av 

omsorgsfullt materialval. 

3.6.1 Betong 

Betong är ett energikrävande material med höga koldioxidutsläpp vid tillverkning. 

Betongens produktion genererar upp till 7 % av världens totala koldioxidutsläpp[12]. 

Belenghini noterade att vid återvinning av betong kan bara 19 % av 

energianvändningen återanvändas[13]. För att minska betongens CO2-emissioner är 

ett alternativ att förstärka betongens bärande egenskaper genom en annan 

betongsammansättning. Ductal är en sammansättning med 65 % av råmaterialet, 51 

% av primärenergin och utsöndrar 53 % mindre koldioxidemissioner än traditionell 

betong. Det resulterar i samma kapacitet men med miljövänligare betong och mindre 

volym[14].  

3.6.2 Stål 

Metaller lagrar mer energi än betong (aluminium 191 MJ/kg, stål 32 MJ/kg, betong 
1,30 MJ/kg), det medför att metaller återvinns mer effektivt. Vid dimensionering av 
ytterväggskonstruktioner används mindre volym stål än betong för samma 
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egenskaper.  Energitillförseln vid tillverkning av återvunnet stål är endast 31 %, 
jämfört med råutvinning. Användning av återvunnet stål är därför ett 
rekommenderat alternativ till betong i konstruktioner[15]. 

3.6.3 Trä 

Trä är ett förnybart material med lägre energibehov vid tillverkning samt mindre CO2 

emissioner än metaller och betong[7]. Koldioxidutsläpp vid tillverkning av trä 

kompenseras genom att organiska material konsumerar koldioxid under sin livstid 

vilket medför mindre utsläpp i en livscykelanalys. Enligt en granskning [7] har 11 

källor påvisat att ett byggnadsverk med trämaterial agerar som lagring av koldioxid 

ifall livslängden för byggnaden är längre än trädets naturliga livslängd, dvs. om trädet 

inte skövlats. Vid avfallshantering kan trä återanvändas inom andra områden. 

Energin kan användas till biogas för att ersätta fossila bränslen[16].  

3.6.4 Isolering 

Värmeisolering är den viktigaste åtgärden för energibesparing i byggnader. Samtidigt 

ökar komforten och byggnaden skyddas bättre. Bra värmeisolering är den avgörande 

nyckeln till ett passivhus funktion[46]. 

Isoleringsmaterial av mineralull har ett stort användningsområde. Isoleringen är 

diffusionsöppen och räknas som “ej antändbart”. Fördelen med mineralull är god 

värmeisolering med relativt lågt λ-värde samt att materialet är återvinningsbart. 

Nackdelar med isoleringen är begränsat återvinningsbart, fiberdamm uppstår vid 

användning som irriterar huden och ögonen samt värmeledningsförmågan för glasull 

ökar kraftigt vid uppfuktning[46]. Mineralull har irriterande och hälsofarlig inverkan 

på andningsgångar, hud och ögon vid direktkontakt. Skyddsutrustning vid montering 

skall användas. 

Stenull - hög temperatur i smältningsprocessen för sten ger negativ inverkan på 

miljön. Stenullshantering bidrar till utsläpp av syntetiska mineralfibrer (SMF), vilket 

kan ha negativ inverkan på människors hälsa- och välbefinnande[132]. Isoleringen 

har hög icke-förnybar energi i förhållande till andra isoleringsmaterial. 

 

Figur 6. Stenull från Paroc. 

Glasull - hög icke-förnybar energi för glassmältning och tillverkning av glasull 

motsvarande andra isoleringsmaterial[132].  

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.masens.se/sv/artiklar/vaggskiva-tra-c-450.html&ei=MFhoVfjyL8XnyQOV3oDQCA&bvm=bv.93990622,d.bGQ&psig=AFQjCNHTh5vAUTXr25bqYx7AsESFkhSN7g&ust=1432988059250770
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Figur 7. Glasull från ISOVER. 

Cellplast (EPS) - energikrävande tillverkningsprocess. Stort användningsområde. 

Innehåller styrol och giftiga flamskyddsmedel. Styrol misstänks skada arvsmassan 

och är dessutom ett starkt nervgift[132]. Fördelar med isoleringen är dess 

värmeisoleringsförmåga, kostnadseffektivt isoleringsmaterial, fuktbeständigt och 

ruttnar inte. Nackdelar med cellplast är att den innehåller olja, finns bara i begränsad 

mängd resurser, måste källsorteras för att kunna återvinnas, kraftig rökbildning vid 

brand[46].  

 

Figur 8. Cellplast från Nords. 

Lin - behöver inte bekämpningsmedel eller gödsel vid odling. Naturlig resistens mot 

insektsangrepp, fuktbuffrande och brandbeständigt[132].  

 

Figur 9. Linisolering från byggfabriken. 

Gips - baseras på gipssten som bryts i naturen eller av restprodukter från industrin. 

Gipsskivor avger inte några emissioner och lämpar sig väl för inomhusskikt. 

Tillverkningsenergin är låg för gips motsvarande andra byggnadsmaterial. 

Återvinningspotential finns då gipsskivor mals ner i ett mobilt krossverk och 

separerar materialet i fraktioner, gips, metall och kartong. Återvunnet gips tas direkt 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.masens.se/sv/artiklar/vagg-_traregelskiva-lambda-36-1160-x-560-mm.html&ei=AlhoVaisN6ujygOtwILIDQ&bvm=bv.93990622,d.bGQ&psig=AFQjCNHa4fpBQWwm8vbQirv4cLvmBe-fWA&ust=1432987973310380
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.nords.se/sv/isolering/cellplast/cellplast-s80-100x2400x1200-mm.html&ei=pVdoVcK0McPTygPWz4OoDQ&bvm=bv.93990622,d.bGQ&psig=AFQjCNFFg21ohg5Ems_-2ypJPEua8agl0A&ust=1432987932997679
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.byggfabriken.com/sortiment/linisolering/&ei=dFdoVeLrF-n-ywOc5YPoDg&bvm=bv.93990622,d.bGQ&psig=AFQjCNHUGhljvLu5BU40jS_vrGja2oLGHA&ust=1432987887852912
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för nyproduktion. Kombination och tillsatser är också möjliga för gipsskivor, 

exempelvis för mer brandbeständighet[133].  

 

Figur 10. Gipsskiva från Byggmax. 

3.6.5 Foamglas 

Foamglas är ett isoleringsmaterial som används för ytterväggar såsom tak och grund. 

Det är ett nytt material som tillämpas för alla former av byggnadsverk. Foamglas som 

fasadskiva framför ytterväggens isolerande/bärande skikt resulterar i en konstruktion 

med minimalt antal köldbryggor. Foamglas finns i olika varianter och former 

beroende på användningsområde. Lång livslängd på materialet medför låg drift- och 

underhållskostnad men det har hög investeringskostnad[134].  

Användning av Foamglas som fasadmaterial i en yttervägg ger en konstruktion som 

är fukt-, luft- och ångtät. Vatten kan inte tränga in genom konstruktionen och skada 

huset. Inomhusmiljön blir bättre. Foamglas har starkare ythårdhet, styvhet och 

bärande egenskaper än andra vanliga isoleringsmaterial. Foamglas är ett slitstarkt 

material med hög tryckhållfasthet jämfört med andra isoleringsmaterial. Materialet 

har en elasticitetmodul på 1,0 GPA jämförande med cellplastens elasticetmodul på 

2,5 MPA[135]. Foamglas är obrännbart samt motstår klimatförändringar på grund av 

cellglasstrukturen i materialet. Foamglas ingen krympning, svällning eller 

formförändring under hela materialets livstid[136].  

Isoleringen finns med i BASTA-registret och är fri från miljöfarliga ämnen samt 

egenemissioner eftersom materialet är uppbyggt av rent glas bestående av slutna 

glasceller. Vid framställning återvinns glas ur frontrutor på bilar samt avfall från 

fönsterindustrin. Återvunnet glas smälts och blandas med råmaterial, dvs. fältspat, 

natriumkarbonat, järnoxid, manganoxid, kol, natriumnitrat och natriumsulfat som 

mals tillsammans ned i en kvarn. Blandningen värms till hög temperatur i ugn och 

bildar cellstrukturen[136]. 

Foamglas består av kvartssand (ca 50 %), fältspat (ca 25 %), dolomit (ca 15 %) samt 

soda (ca 15 %)[48]. Produktionen kräver höga summor energi[132], vilket leder till 

höga emissionsutsläpp i atmosfären. Vid beskärning kan ögonirritation uppkomma 

pga. glasstoft från materialet frigörs ut i luften[48].  
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3.6.5.1 Montering 

Underbyggnaden och fasadens infästning görs framför isoleringsskiktet med hjälp av 

fästplattor. Limning görs över isoleringsytan för att uppnå god lufttäthet. Fästplattor 

limmas direkt på isoleringen och förankras i den bärande konstruktionen.  

Självbärande isoleringsskikt limmas på den bärande väggen, exempelvis ett massivt 

element av betong. Skarvar fylls med vattentäta stödkonsoller vid väggens nedre kant 

för att öka stabiliteten hos isoleringen. U-formade fästplattor trycks in i 

Foamglasytan, förankras och slutligen limmas ihop. För att minimera köldbryggorna 

effektivt placeras fästningen på isoleringens överkant. Fäster man Foamglas i trä eller 

metall används ankarskruvar för säker anslutning. Köldbryggorna reduceras 

maximalt eftersom ingen värmeledning via förankringar sker genom 

isoleringsskiktet[137]. 

3.6.5.2 Brand 

Isoleringen är obrännbar på grund av slutna glasceller, den blir ofarlig ur 

brandsynpunkt. Materialet utsöndrar inte giftiga ämnen vid brandpåverkan.  

Isoleringen i kombination med hållfasta väggkonstruktioner är bra alternativ till 

effektiva lösningar, där hänsyn till brandbeständighet och dess miljöpåverkan vid 

brand tas anspråk på[137]. 

3.6.5.3 Möjligheter  

Istället för applicering av puts, tegel, sten eller primer direkt på Foamglasboarden 

kan tandade PC-fästplattor fästas i Foamglasboarden för bättre förankring. 

Vattenburen cementblandning appliceras på plattorna för att undvika köldbryggor i 

förankringen. På cementen limmas en brukbädd av armeringsnät och sist limmas 

glasmosaik på armeringsnätet för en estetisk fasad[137]. 

I rapporten granskas två konstruktioner med Foamglas som isoleringsmaterial. En 

sandwichvägg med Foamglasisolering och en homogen Foamglasvägg från Koljern. 

Positiva och negativa aspekter för materialet hänvisas till teoretisk referensram.  

  

Figur 11. Foamglasisolering från FoamglasNordic.  
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Figur 12 visar en miljöbedömning för olika isoleringsmaterial med hänsyn till energi, 

olägenhet för hantverkare, kapacitet, resurser, emissioner och återvinningspotential. 

Tabellen visar på Foamglasets positiva miljöaspekter, i jämförelse med andra 

isoleringsmaterial.  

 

Figur 12. Positiv miljöbedömning för FOAMGLAS® [208] 
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3.6.6 Lättmasonitbalkar 

Lättmasonit är ett material som tillverkas av biprodukter från sågverk. Det används 

inga kemikalier vid framställning. Upp till 80 procent av volymen från ett träd kan 

användas som virke vid tillverkning av lättmasonitbalkar. Balkarna är formstabila 

med minimal krympning samt skevhet vid fuktpåverkan och kan tillverkas upp till 18 

meters längd. Dess klena virkesdimension med låg vikt medför lätthanterliga 

produkter med stor flexibilitet för snedkapning och håltagning. Köldbryggor och 

värmeförluster kan minskas med användning av lättmasonitbalkar eftersom 

masonitreglarna är isolerande och har hög hållfasthet i förhållande till sin 

storlek[138, 139, 140]. 

 

Figur 13. Lättmasonitbalkar från Masonite Beams AB.  

3.7 Köldbryggor 

Värmeförluster orsakade av högst normala köldbryggor kan motsvara 20-30 % av de 

sammanlagda värmeförlusterna genom klimatskärmen. Anslutningsdetaljerna 

varierar beroende på ytterväggskonstruktion. Vanligtvis används plastfolie som 

ångspärr. Åtgärder beskrivs för att minimera köldbryggor vid anslutningar. 

Lufttätheten påverkas av det tryck som väggen utsätts för. Ett flerbostadshus placerat 

i vindutsatt läge förlorar mer värme än en byggnad placerad i skyddat läge.[141] 

3.7.1  Golvbjälklag – yttervägg 

Betongplattan är rengjord och slät innan anslutning. Syllisolering placeras mellan 

betongplattan och regeln i ytterväggen så att plastfolien mellan isolerskikten kläms 

ihop flexibelt eller dubbelhäftande. Diffusionsspärr placeras utefter den varma 

sidan.[141] 

3.7.2 Mellanbjälklag – yttervägg 

Ytterväggar har ett heldraget tätskikt utmed mellanbjälklaget där plastfolien förs över 

hela väggen och förbi bjälklaget. Konstruktionen kombineras med installationsskikt 

som bär mellanbjälklaget. För att motverkas brandrisk/spridning förs 

mellanbjälklaget in i ytterväggskonstruktionen.[141]  
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3.7.3 Fönster – ytterväggvägg 

Anslutningsdetaljen varierar beroende på fönsterstorlek och ytterväggskonstruktion. 

Plastfolien dras från insida karm och mellanrum mellan tätskikt och karm fogtätas. 

Konstruktionen kan kompletteras med extra plastfolie i fönsterhörnen. Monteringen 

utförs genom att utrymmet mellan karm och ytterväggskonstruktion drevas från 

utsidan samt en bottningslist placeras innanför drevningsytan. Mot rummet fogas en 

diffusionstät, elastisk och beständig fogmassa. Antalet genomföringar minskas med 

indragen diffusionsspärr, max en tredjedel från den varma sidan pga. reducering av 

fuktrisk[141]  

En flerglasfönsterruta innehåller ädelgaser. Tenderar gaserna att diffundera ut 

kommer fönstrens U-värde försämras med tiden. En undersökning utfördes vid SP 

[Olsson-Jonsson]. Utläckning av gasen beror på tätheten av förseglingsmassan i 

fönstret. Vid otätheter får man inte bara utläckning av ädelgaser, utan negativ 

påverkan på fönsterrutans emissionsskikt, orsakad av fukt som tränger in.[141]  

Isoleringsmaterial har lång livslängd och beständighet. Ändras materialens densitet 

pga. sättning eller av att fukt tränger in i materialen reduceras materialens livslängd. 

Förändringsåtgärder i ytterväggen efter produktion, ombyggnad/ tillbyggnad ger 

upphov till negativa effekter på materialen i form av håltagningar.[142]  

3.7.4 Skarvar och genomföringar 

Skarvar och genomföringar minimeras om plastfolien dras in. Detta görs även för att 

undvika punkteringar. I regelväggar läggs plastfolien omlott på två reglar och kläms 

mellan regeln och den intilliggande gipsskivan. Plastfolien placeras mellan två fasta 

skikt, exempelvis två isoleringsskikt. Användning av dubbla plastfolieskivor ger 

säkrare fukttäthet samt ångspärrstjocklek större än normalt, exempelvis 0,4 mm 

istället för 0,2 mm. Uppstår skador i plastfolien används tejpning av folien. 

Tätningsband och fogmassa används för infästning, plastfolie mot plastfolie.[142] 
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4 Metod för bedömningverktyg 

Bedömningen av ytterväggskonstruktionerna belyser många byggtekniska, kostnads- 

och miljöpåverkande områden för en analys av en hållbar yttervägg.

Figur 14. Poängsättningsmall för hållbara ytterväggskonstruktioner. 

Ytterväggskonstruktioner poängsätts i en mall bestående av 9 olika kriterier. 

Kriterierna skall motsvara omfattande aspekter som skall beaktas vid bedömning av 
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en hållbar konstruktion. De olika aspekterna är därefter indelade i delkriterier. 

Delkriterierna är uppdelade efter områden som har inverkan på dess kriterium. 

Poängsättning görs av delkriterium på en 10-gradig skala där 5 anses vara ett godkänt 

betyg. Kriteriernas betyg är ett medelvärde av delkriterierna. Genom att gradera 

delkriterier till kriterier i betygsmallen ges möjligheten att anpassa kriteriets 

slutvärde på många inverkande faktorer. Slutligen för att kunna jämföra olika 

ytterväggskonstruktioner summeras kriteriernas betyg. 

För att kunna anpassa bedömningsmallen till specifika projekt kan kriteriernas vikt 

regleras. Vikten regleras beroende på krav och målsättning med konstruktionen. 

Viktfaktorn multipliceras med kriteriets slutvärde och resulterar i ett viktat betyg. 

Summan av viktade betyg kan därmed få ett helt annat utslag än kriteriernas 

summerade betyg beroende på projekt. 

4.1 Byggbarhet 

Vid bedömning av en konstruktions byggbarhet granskas olika aspekter inom 

platsgjutet, montering eller prefabricering. Aspekterna är byggtid, kännedom vid 

monteringsteknik, monteringslösningar, möjlighet till åtgärder vid fel, tid på 

arbetsplats, egentyngd och användning av maskiner.  

Riskfaktorer förorsakade av mänskliga faktorn skall analyseras och förutses, vilket 

gör att bedömningen till stor del grundas på erfarenhet. De påverkande aspekterna 

för byggbarheten av en konstruktion måste vägas mot varandra. De skall grundas på 

risker samt byggtid. Bedömning sker med hjälp av erfarenhet från byggbranschen. 

Erfarenheten från byggbranschen appliceras genom konsultation med en 

konstruktör[201]. Konstruktörens erfarenhet av monteringsteknikernas byggtid och 

riskmoment ligger till grund för poängsättningen.  

Minskad byggtid är positivt ur många aspekter och värderas högt. Det kan bero på 

effektivitet på eller utanför byggarbetsplatsen. Utanför arbetsplatsen effektiviseras 

byggtiden genom prefabricerade konstruktioner. Effektiviseringen beror på 

maskinanvändning och arbetskraft som krävs vid montering och förutsättningar för 

installationer. Utfackningsväggar och konstruktioner som gjuts eller monteras på 

arbetsplatsen effektiviseras genom innovativa och enkla lösningar. Det medför lätthet 

att dra installationer, mindre maskinanvändning och tester kan genomföras 

kontinuerligt. Däremot kan det resultera i längre byggtid samt mer arbetskraft 

eftersom varje skikt måste transporteras och monteras på byggarbetsplatsen. 

Ny teknik och material medför en upplärningsprocess som resulterar i extra byggtid. 

Bekanta konstruktioner löper mindre risk för felmontering. Systemkonstruktioner 

med bestämda produkter medför att leverantörerna för de olika skikten måste 

samverka och felmarginalen blir mindre. Det ställer med andra ord större krav på 

leverantörer och åtgärdsmöjligheterna vid fel blir sämre på bygget.[201] 

Tabeller med poängsättning för byggbarhet baserad på erfarenhet. 
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Byggtid Prefab-
ricering 

Halvprefab
-ricering 

Montering, 
låg egentyngd  

Montering, 
hög 
egentyngd  

System-
konstruktion 

Betyg, p 10 8 6 6 4 

Tabell 2. Poängsättning för byggtid. 

Transporte
r och lyft 

Montering, 
låg 
egentyngd  

Prefab, låg 
egentyngd 

Montering, 
hög 
egentyngd  

Montering, med 
maskin- 
användning 

Prefab, hög 
egentyngd 

Betyg, p 7 6 6 5 4 

Tabell 3. Poängsättning för transport till och på bygget. 

Bekant 
byggteknik 

Mycket 
vanlig  

Vanlig Medel  Ovanligt Okänd 

Betyg, p 10 6 5 4 3 

Tabell 4. Poängsättning för bekant byggteknik. 

Skiktmängd Prefabricering Halv- 
prefabricering 

Montering med 
ett isoleringsskikt 

Montering med 
två 
isoleringsskikt 

Betyg, p 10 8 6 4 

Tabell 5. Poängsättning för skiktmängd. 

Möjlighet till 
provtryckning 

Montering Halvprefabricering Prefab 

Betyg, p 10 7 2 

Tabell 6. Poängsättning för möjlighet till provtryckning. 

Svår/lätt 
montering 

Prefab. Halvprefab. Montering, 
låg egentyngd 

Montering, 
hög egentyngd 

System- 
konstruktion 

Betyg, p 9 8 8 7 5 

Tabell 7. Poängsättning för svår/lätt montering.  

4.2 Brand 

“Fasadbeklädnader får vid brand endast utveckla värme och rök i begränsad 

omfattning”. (BFS 2011:26). Med begränsad omfattning avses att möjligheten till 

tillfredställande utrymning och brandsläckning bibehålls.[181]  

Brandsäkerhet för flerbostadshus skall uppfylla boverkets brandkrav. Ytterväggar har 

inget krav för isolering eller täthet mot brand men för bärförmågan. 

Brandbeständigheten skall motverka brandspridning och skydda bärande 

konstruktion. Brandkraven berör brandspridning mellan brandceller via fasadytan, in 

i väggkonstruktionen, mellan fönster och bjälklag. Det kan ske genom 

anslutningsdetaljer eller ytterväggens material. Därmed har invändiga och utvändiga 

material samt material intill anslutningar stor betydelse för ytterväggars 
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brandbeständighet. Provningsmetoder som exempelvis SP Fire 105, kan utföras för 

olika konstruktioner.[203] Rapporten kommer inte använda provningsmetoder vid 

poängsättning. 

Poängsättningen för ytterväggskonstruktionens brandbeständighet grundas på risker 

vid anslutningar och Euroklasser för invändiga samt utvändiga ytskikt. Euroklasserna 

sträcker sig från A till F där material tilldelade A är obrännbara och får högst betyg. F 

motsvarar riskfyllda material som inte är brandtestade.[143, 144, 145, 146] 

Euroklass A1, A2 B C D E F 

Material Sten, glas, 
stål, gips, 
betong, 
lättbetong 

Brand-
skyddat 
trä 

Papper Trä och 
trä- 
baserade 
skivor 

Vissa 
syntet-  
material 

Ej 
prövade 
material 

Isolering Mineralull, 
cellglas 

   Brand-
härdig 
EPS, Lin 

EPS 

Tabell 8. Euroklasser gällande brand för byggnadsmaterial. 

Invändiga material skall uppnå Euroklass C och utvändiga Euroklass B[203]. Därför 

poängsätts konstruktioner med ytmaterial enligt krav med godkänt betyg, 5 poäng. 

Ingående material med sämre Euroklass medför ytterligare noggrannhet vid 

anslutningsdetaljer. Det bedöms som en riskfaktor och resulterar i poängavdrag 

motsvarande 1 poäng.  

P=(I+U)/2-A 

P=Poäng, I=Invändigt betyg, U=Utvändigt betyg, A=Avdrag för riskfaktor. 

Euroklass A1, A2 B C D E F 

Invändigt, p 10 6 5 4 2 1 

Utvändigt, p 10 5 4 3 2 1 

Tabell 9. Poängsättning för Euroklasser. 

4.3 Fuktsäkerhet 

För bedömning av fuktsäkerhet behandlas risker inom aspekter som kritiska 

fukthalter för material, lufttäthet, minimala fukttransporter och klimatskärm. 

Bedömningen berör inte byggfukt eller beräkningar av fukthalter mellan skikt i 

konstruktionen. Den avgränsningen görs på grund av antagande att 

fuktsäkerhetsprojektering samt kontroll av utförande sker enligt BBR[181]. 

“Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, lukt eller mikrobiell växt 

som kan påverka hygien eller hälsa”. (BFS 2014:3).  
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Konstruktionens uppbyggnad värderas med hänsyn till enstegs- eller tvåstegstätade 

lösningar. Enstegstätad konstruktion ställer höga krav på klimatskärm, eftersom 

konstruktionen är projekterad att vara tät. Ihållande regn är en riskfaktor då det 

väter tegel- och putsfasader, vilket i sin tur väter underliggande isolering. Det medför 

att fukt absorberas in i väggen. Konstruktionen kan inte effektivt torka ut eventuell 

fukt som tagit sig förbi klimatskärmen. Det är problematiskt för konstruktioner med 

organiska material.[17] Tegel kan också utsättas för vittring om det är blött, dvs. 

teglet börjar lossna och falla ned från väggen. Tvåstegstätade tegelfasader är därför 

viktigt för att minska risker.[147]  

Tvåstegstätade konstruktioner ökar väggtjockleken med en luftspalt mellan 

fasadmaterialet och isoleringen men kan däremot ventilera ut fasadmaterial och 

eventuell fukt som tagit sig in i konstruktionen. Både en- och tvåstegstätade 

konstruktioner är bra alternativ ifall utförandet görs korrekt men felmarginalen är 

mindre hos enstegstätade konstruktioner och därför bedöms de som mer 

riskfyllda.[202] Enstegstätade konstruktioner poängsätts som godkända med 5 poäng 

och tvåstegstätade med 10 poäng. 

Organiska material löper risk för mögelväxt och röta då kritiska fukthalter uppnås vid 

fuktpåverkan. Fuktprojekteringen kan vara korrekt utförd men konstruktionen löper 

risk för misstag orsakade av den mänskliga faktorn vid montering. Därför löper 

oorganiska material mindre risk för fuktproblem än organiska vid hänsyn till kritiska 

fukthalter. Betygsättningen för kritiska fukthalter utgår från att organiska material 

får godkänt, alltså 5 poäng och de riskfria oorganiska materialen, 10 poäng. 

Minimal fukttransports poängsättning görs med hjälp av bedömning gällande 

fuktspärrssanvändning i konstruktionen. En fuktspärr har hög 

ånggenomgångsmotstånd och förhindrar fukttransport genom skikt. Fuktspärrens 

funktion är att skydda fuktkänsliga byggmaterial från höga fukthalter.  

Plastfolie används som fuktspärr och skyddar genom att skärma av och hindra både 

fuktdiffusion och fuktkonvektion. Det leder till stor ånghaltsskillnad mellan skiktets 

båda sidor. Konstruktionen har med andra ord samlat fukt vid icke riskfyllda skikt. 

Risken med plastfolie uppkommer ifall otätheter uppstår, då samlas fukt kring 

otätheten och skillnaden i ånghalt ger upphov till fuktkonvektion. Det medför risk för 

att kritiska fukthalter uppnås i konstruktionens byggmaterial.[43] 

Diffusionsöppna konstruktioner använder diffusionsdukar som ångspärr och fördelar 

fukthalten i konstruktionen. De absorberar fukt proportionellt mot den relativa 

fuktigheten och den fuktmängd som transporteras in och ut från konstruktionen. 

Möjligheten till fukttransport genom diffusion resulterar i att fukt som lyckats ta sig 

in i konstruktionen kan torkas ut bättre med diffusionsduk än plastfolie. På vintern, 

när den relativa fuktigheten är låg, blir ånggenomgångsmotståndet högt i 

diffusionsduken. Det minskar fukt- och luft från att tränga in i konstruktionen och 

orsaka fuktskador. På sommaren, när den relativa fuktigheten är hög, sänks 
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ånggenomgångsmotståndet. Diffusionsduken monteras på den varma sidan.[148] Det 

medför att risken för att kritiska fukthalter uppnås i fuktkänsliga skikt är lägre med 

diffusionsduk.  

Ett samlingsnamn för fuktspärr och ångspärr är ångbroms. Poängsättningen för 

ångbroms utgår från att både fuktspärr och ångspärr är godkända alternativ och bra 

ur fuktsynpunkt.[202] Risken att otätheter uppstår i en fuktspärr som plastfolie 

resulterar i att den värderas som mer riskfylld än ångspärren. Därför ges 7 poäng till 

fuktspärr, 9 till ångspärr och 9 till Foamglas som är en fuktspärr utan risk för 

otätheter.  

Tjocka konstruktioner med mycket isolering får en ojämn värmefördelning. De yttre 

skikten har lägre temperatur och det ställer höga krav på konstruktionens lufttäthet. 

Stor temperaturskillnad i konstruktionen är en riskfaktor. Det beror på att otätheter 

kan transportera höga fukthalter genom konstruktionen och leda till kondensation 

pga. att mättnadsånghalter uppnås vid kallare skikt.[202] Därför värderas lufttäthet i 

förhållande till konstruktionens tjocklek vid bedömning av fuktsäkerhet. 

Betygsättningen utgår från att full poäng sätts för konstruktioner som har lufttäthet 

på 0,1 l/sm² och tjocklek 0,3 m. Lufttäthetskravet för passivhus är 0,3 l/sm²och 

anses godkänt. Därför ges 5 poäng till en konstruktion med 0,3 l/sm² och tjocklek 0,6 

m.  

Betyg, p 5 6 7 8 9 10 

Lufttäthet*Tjockle
k 

0,18 0,15 0,12 0,09 0,06 0,03 

Tabell 10. Poängsättning av lufttäthet inom fuktsäkerhet. Lufttäthet räknat i l/sm² 

och tjocklek i meter. 

4.4 Estetik 

 Poängsättning av estetik berör inte utformning, utan bedömningen grundar sig på 

möjligheter och flexibilitet för materialval av fasaden. En analys görs för val av 

fasadmaterial och möjligheter till montering av olika materialval. I poängsättningen 

analyseras möjligheten till tyngre respektive lättare fasadmaterial beroende på 

konstruktionens fasadbärande skikt. 

Tabell 11. Poängsättning för flexibilitet av fasadmaterial. Utgår från att 5 poäng är 

godkänd flexibilitet. 

Tyngre 
fasadmaterial 

Lättare 
fasadmaterial 

Böjbart 
fasadmaterial 

Begränsat 
materialval 

7 poäng 5 poäng 7 poäng 3 poäng 
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4.5 Förvaltning 

Förvaltning av konstruktioner påverkas av utförandets noggrannhet i kombination 

med materialtyp. Risker skall analyseras inom byggbarhet, fuktsäkerhet och 

materialval och sammanställas till en riskanalys för konstruktionens 

förvaltningsskede. Förvaltningens poängsättning utgår från riskanalysen och 

konstruktionernas förvaltningskostnader. Betygsättningen är därmed baserad på 

sannolikheten för felfri samt förväntad förvaltning och förvaltningskostnader. 

Felfri och förväntad förvaltning påverkas av risker för byggbarhet och fuktsäkerhet. 

Det beror på att riskfaktorerna äventyrar konstruktionens livslängd. Aspekterna inom 

byggbarhet är bekant teknik, skiktmängd samt svår/lätt montering och inom 

fuktsäkerhet beaktas kritiska fukthalter, uppbyggnad och ångbromsanvändning. 

Medelvärdet av aspekterna för respektive kriterium representerar poängsättningen 

för fuktsäkerhet och byggbarhet gällande förvaltning. 

Förvaltningskostnader inräknas i livscykelkostnader för ytterväggskonstruktionerna 

som underhållskostnad för fasad.  

Förvaltningskostnader för ytterväggen bedöms beroende på fasadmaterialens 

underhåll- och renoveringsbehov. Förväntad livslängd bedöms efter materialets 

beständighet enligt Repab faktabok Underhållskostnader[49].  Poängsättningen av 

förvaltningskostnad bedöms i ett intervall från 5-10 eftersom samtliga konstruktioner 

anses godkända och användbara. Tegel uppskattas som underhållsfri och har lägst 

förvaltningskostnad. För att kunna ge tegel högsta betyg antas betygsintervallet från 

4000–24000 kr/år under en 100-års period. (Se bilaga 2, beräkningsgång för 

förvaltningskostnader)  

Betyg, p 5 6 7 8 9 10 

Kostnad 24000 kr 20000 kr 16000 kr 12000 kr 8000 kr ≤4000 kr 

Tabell 12. Poängsättning på förvaltningskostnad, kr/år under en 100-års period 

med intervall om 4000 kr med utgångspunkter för heltal enligt tabell 12. Maxpoäng 

för 4000 kr och under.  

4.6 Inomhusmiljö 

I bedömningen av ytterväggskonstruktionens påverkan av inomhusmiljö granskas 

och poängsätts akustik, yttemperaturer och emissioner från byggmaterial.  

“Byggnader ska utformas så att tillfredsställande termiskt klimat utifrån byggnadens 

förutsättningar och användning kan erhållas”[181]. (BFS 2011:26).  

Ytterväggens akustiska egenskaper bedöms efter konstruktionens ljudisolering och 

betygssätts efter ljudklass. Reduktionstal, Rw är ett mått på ljudisolering och 

ljudklasser från A-D är olika intervall för reduktionstal. Enligt Sveriges centrum för 
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nollenergi- och passivhus, FEBY 2012, SS 02 52 67 ska ljudklass B uppfyllas för 

passivhus, vilket motsvarar ett reduktionstal på över 53 dB[149]. Reduktionstal över 

60 dB motsvarar isoleringsljudklass A[150]. Akustiska krav sträcker sig från ljudklass 

A-D. Det medför att ljudklass B har prestanda över kravet för byggnader och därmed 

erhåller ytterväggskonstruktioner med ljudklass B ett betyg över nivå för godkänd. 

Ljudklass C erhåller 5 poäng. 

Ljudklass A, Rw > 60 dB B, 60 dB > Rw > 53 dB C 

Betyg, p 10 8 5 

Tabell 13. Poängsättning för akustik. Rw är ljudreduktionstal. 

Det har skapats riktlinjer för gränsvärden av formaldehyder som inte skall 

överskridas. Halterna i bostäder är låga från byggmaterial i dagsläget och riktlinjerna 

i Sverige är baserade på att sund inomhusmiljö skall eftersträvas.[18] 

Arbetsmiljöverket har tagit fram föreskrifter, AFS 2011:18 - Hygieniska gränsvärden, 

för högst tillåtna halt i inandningsluft för 400 ämnen[19]. I övrigt har det inte tagits 

fram något bindande system för hur emissioner skall beaktas i Sverige. Det kan bero 

hög medvetenhet gällande emittering av flyktiga ämnen i bostäder. Det har medfört 

att material som är mer riskfyllda och hälsofarliga har beaktats och förbättrats. 

Träbaserade skivor är ett sådant material. Det emitterar formaldehyd som vid höga 

halter är giftigt. Det har lätt till svårigheter att påvisa vilka emissioner som är 

skadliga eftersom de totalt sätt efter projektering inte påverkar inomhusmiljön i stor 

utsträckning i dagsläget. Det är först vid brand, fuktproblem och mögelväxt som dess 

inverkan får betydelse.[18]  

Det finns externa opartiska certifieringar av byggmaterial för deras emittering. M1 är 

högsta certifieringen av ett finskt företag. De tillhandahåller med en lista över 

samtliga produkter som uppfyller M1-kraven[128]. Listan är en indikator på att 

produkten är miljö- och hälsovänliga. Många material har testats och bedömts i 

Finland men internationellt har det inte fått samma genomslag[20]. Materials 

frånvaro kan bero på att det är en extern certifiering med kostnader för tester av 

produkter och ett frivilligt deltagande[127]. Frånvaron av produkter indikerar med 

andra ord inte på miljöfarliga och ohälsosamma produkter.  

På grund av bristande information och kompletta bedömningssystem för emittering 

av byggmaterial kan inte poängsättning av baserade emissionshalter göras i 

rapporten. Problem med höga halter av emitterade ämnen förekommer ofta vid höga 

fukthalter eller brand. Därför poängsätts emissioner av byggmaterial utifrån 

riskfaktorer för fuktproblematik och brand på ytterväggskonstruktionerna. 

Resulterande poäng är medelvärdet av värdena från kritiska fukthalter, uppbyggnad 

samt ångbroms inom fuktsäkerhet och brand. 

Inomhustemperaturen skall hållas kring 20 grader Celsius med operativ mätning 

enligt folkhälsomyndigheten för att inte bedömas som negativt för människors hälsa. 
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Genom att minska inomhustemperaturen med 1 grad minskas 

uppvärmningskostnaden med 5 %.[21] 

Yttemperatur på väggar i förhållande till rumstemperatur uppskattas efter 

konstruktionens uppbyggnad och isolering. Stora temperaturdifferenser i 

inomhusmiljön upplevs obehagliga[46]. Passivhus uppfyller krav på god isolering och 

lufttäthet, som är en av orsakerna till behagliga yttemperaturer på insida vägg[151].  

Inomhusmiljön påverkas även av kallras från fönster, samt tak, grund, ventilation, 

uppvärmningsteknik och köldbryggor[151]. Rapporten belyser endast isoleringens 

potential för termiskt god inomhusmiljö. Fortsatt analys av aspekterna hänvisas till 

vidare studier. Därför är poängskillnaden mellan konstruktionernas 

yttemperaturspåverkan liten, eftersom yttemperaturen beror av många aspekter som 

inte beaktas. 

Det resulterar i en övergriplig poängsättning som endast visar på risker för att 

inomhusmiljön blir sämre pga. konstruktionens egenskaper. För att göra 

bedömningen tydlig, kan en tabell tillämpas för poängsättning av isoleringstjocklek, 

lätt/tung konstruktion och vilken lufttäthet som väggen har. Ett slutgiltigt poäng kan 

sedan erhållas som ett medelvärde av kriterierna.  

En tung konstruktion har högre värmekapacitet och jämnar ut yttemperaturer. En 

konstruktion med tjock isolering minskar väggens värmebehov och höjer 

yttemperaturen på insida vägg[151]. Rumstemperaturen blir jämn samt operativ 

temperatur bibehålls. Kallrasuppkomst nedströms mot golv minimeras av god 

lufttäthet och hög isoleringsgrad. Täthet minskar uppkomst av drag. En vägg med 

högt luftläckage ökar risken för att reducera väggens isoleringsförmåga. Det kan 

medföra en ökad yttemperatur som skiljer sig från rumstemperaturen.[151] 

Faktor Isolerings- 
tjocklek 

Tung 
konstruktion 

Lätt 
konstruktion 

Lufttäthet 

Produkt 300-400 mm Betong/ 
homogena 
väggar 

Utfacknings- 
väggar 

0,01-0,03 
l/sm² 

Betyg, p 5-7  7  5  5-8  

Tabell 14. Poängsättning av yttemperatur kopplat till inomhusmiljö. För 

ytterväggskonstruktioner beräknas medelvärdet från följande poäng. Se bilaga 1 

för beräkningsgång. 

4.7 LCC 

Miljöstyrningsrådets generella LCC-analys används främst för att beräkna verkliga 

kostnader för produkten. Verktyget ska visa totala kostnader för produkten med 

hänsyn till gällande kalkylränta.   
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LCC-analys utförs övergripande från en livscykelkostnadsmall genom tillägg för drift-

, förvaltnings-, och investeringskostnad. Kalkylräntan sätts till 4 %. För ett rätt 

kalkylräntevärde sänks kalkylräntan med 2 % pga. energiprishöjningen[22] och tas 

med i beräkningen för livscykelkostnad. 

En kostnadsanalys för investeringskostnad skapas för varje ytterväggskonstruktion 

utifrån Bidcon. Bidcon är en programvara som mängdberäknar och kalkylerar 

investeringskostnader med hänsyn till materialkostnader och arbetskostnader för 

montering. I investeringskostnaden ingår material- och arbetskostnader och 

redovisas i kr/m². Arbetskostnaden uppskattas till 400 kr/timme. Driftkostnaden 

består av transmissionsförluster och luftläckage genom ytterväggarna samt förlorad 

hyresinkomst pga. förlorad boyta. Se bilaga 4 för investeringskostnader. 

Ytterväggskonstruktionens tjocklek har inverkan på byggnadsverkets boarea eftersom 

byggnadens yttermått är konstanta. En tjockare väggkonstruktion reducerar boytan 

men dess inverkan är beroende på byggnadsverkets storlek. Väggtjockleken har 

större betydelse desto mindre byggnaden är. För att beräkna driftkostnader ställs ett 

typhus upp och en beräkning görs kring den förlorade boytan med hjälp av typhuset. 

En generell formel för den förlorande boytan appliceras och den förlorade boytan 

beaktas som en driftkostnad. Det beror på antagandet att fastigheten skall förvaltas 

av beställaren och den förlorade boytan resulterar då i reducerad hyresintäkt. För 

beräkning av reducerad hyresintäkt antas årlig hyra per kvadratmeter till 1800 kr. Se 

bilaga 4 för kostnadsberäkning för utebliven årlig hyresintäkt. 

Total driftkostnad är summan av den uteblivna hyresintäkten adderat med kostnader 

för transmissionsförluster och luftläckage. De kostnaderna är baserade på tillförd 

uppvärmningsenergi som krävs för att uppnå 20 graders inomhustemperatur i 

Stockholm. Uppvärmningsenergi beräknas i kWh/år och energipris uppskattas till 1 

kr/kWh.[22]. Se bilaga 3 och 4 för beräkning av driftkostnader. 

För underhållskostnader krävs det en förvaltningsanalys för att granska de problem 

som kan uppstå i konstruktionen. Kostnaderna berör endast fasadmaterial och 

analysen belyser risker som enstegs- eller tvåstegstätad uppbyggnad. Kostnaden för 

underhåll och reparationer adderas till förvaltningskostnader. Underhålls- och 

reparationskostnader hämtas ur Incit AB - underhåll 2015, Repab fakta och 

underhållskostnader[49].  

Betyg, p 10  8  6  4  2  1  

LCC-
kostnad 

≤3 M 4,55 M 6,11 M 7,66 M  9,22 M ≥10 M 

Tabell 15. Kostnadsintervall till poängsättning för livscykelkostnader. LCC-

kostnader räknat i miljoner kr, värden från bilaga 5. 1 poäng motsvarar ett 

intervall om 0,77 miljoner kr med utgångspunkt för heltalspoäng enligt tabell 15. 
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4.8 Energiförluster 

Vid bedömning av ytterväggskonstruktioners energiförluster analyseras och bedöms 

aspekterna U-värde och lufttäthet. 

Byggnadskalet skall vara lufttätt för att undvika kondens i konstruktionen, minska 

drag, förhindra att skadliga ämnen når inomhusluften, säkerhetsställa byggnadens 

ljudisolering, minska energiförluster och säkerhetsställa isolerande verkan för 

utvändiga byggdelar[80].  

Om luft blåses in genom otätheter i klimatskalet får flerbostadshuset en ökad 

energianvändning i form av högre transmissionsförluster, minskat värmemotstånd 

samt ökat värmeflöde genom byggnaden[142]. Lufttäthet minimerar risk för 

fuktkonvektion och värderas utifrån uppmätt lufttäthet. Detta poängsätts 

proportionellt på en 10-gradig skala från 0,00-0,60 l/sm². Enligt SSEN-13829 får 

luftläckage genom klimatskärmen maximalt vara 0,30 l/sm² vid 50 Pa tryckdifferens 

och därför poängsätts 0,3 l/sm² med 5 poäng.  

Vindskydd skyddar ytterväggskonstruktionens värmeisolering från luftströmmar 

isoleringens porer. Luftströmmar reducerar isoleringens förmåga och ökar väggens 

värmeförlust. Vindskyddsmaterial påverkar väggens U-värde och lufttäthet. 

Vindskyddet skall vara diffusionsöppet för att ventilera fukt ut från huset och skall 

behålla sin skyddande förmåga under hela byggnadens livslängd[152]. 

Värmeförluster från en yttervägg karakteriseras av en värmegenomgångskoefficient, 

U-värde. Ytterväggar med lägre U-värde medför lägre transmissionsförluster genom 

klimatskärmen, vilket resulterar i ett mindre värmebehov för huset.[103] 

Konstruktionerna strävar efter minimal energipåverkan. Poängsättning av U-värdet 

grundar sig på passivhuskraven för ytterväggskonstruktioner. Alla konstruktioner 

med U-värde under 0,1 W/m²K får 10 poäng pga. att de uppnår klass A enligt Beloks 

energikrav och passivhuskonceptet[103]. Konstruktioner med U-värden över 0,1 

W/m²K bedöms proportionellt från 0,1 - 0,19 W/m²K. En konstruktion med U-värde 

0,1 får 9 poäng och en konstruktion med U-värde 0,19 får 1 poäng.  

Köldbryggsproblematik kan lösas inom alla ytterväggskonstruktioner genom att 

placera det bärande skiktet på insida och skapa ett oavbrutet isoleringsskikt runt det. 

Det finns många lösningar för anslutningar och de bedöms och rangordnas inte i 

bedömningsverktyget. Anslutningsdetaljer är en enskild lösning som beror av de 

ingående materialen och vilka konstruktionslösningar som erfordras för ett enskilt 

projekt. Köldbryggsproblematik beaktas inte vid beräkning av U-värde. I teoretisk 

referensram granskas anslutningsproblematik och standardiserade lösningar på 

ångspärrsdragningar och vad som är viktigt att tänka på kring anslutningsdetaljer, 

men köldbryggor beaktas inte i bedömningen.  

4.9 Miljöpåverkan 
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De ingående materialen i ytterväggskonstruktionerna analyseras och poängsätts 

gällande miljöpåverkan utifrån användning av icke förnybar energi vid framställning, 

koldioxidutsläpp samt materialens certifieringar och märkningar.  

Sunda material är giftfria material som inte hämmar god inomhusmiljö. 

Poängsättningen grundas på materialbedömning från SundaHus och BASTA- eller 

BETA-registret. Rapporten belyser endast materialens märkning och certifiering men 

en djupare materialbedömning bör göras för mer omfattande bedömning. 

Konstruktioner som är certifierade eller märkta som giftfria material poängsätts som 

godkända och tilldelas 5 poäng. 

Materialens tillverkningsenergi utvärderas och bedöms efter hur energikrävande 

tillverkningsprocessen är med avseende på icke förnybar energi. De ingående 

materialen för ytterväggskonstruktionerna jämförs endast efter användning av icke 

förnybar energi. Värden baseras på Details for Passive Houses[48].  

Koldioxidutsläpp kartläggs enligt LCA-analyser. En litteraturstudie analyserar 

existerande litteratur gällande livscykelanalyser för en byggnads 

tillverkningsenergi[4]. Ett optimalt system för framtagning av livscykelanalyser 

saknas i dagsläget. Därför fokuserar studien på att identifiera påverkande parametrar 

för att underlätta framtagning av ett konsekvent och jämförbart livscykelsystem. 

Saknaden av ett komplett analyseringssystem är problematisk för rapportens 

korrekthet vid beräkning av koldioxidutsläpp men samtliga konstruktioners 

koldioxidvärden kommer från Details for Passive Houses[48]. Det resulterar i att 

värdena kan vara missvisande men skillnaden mellan konstruktionerna bedöms som 

jämförbara. 

Konstruktion Volym m3/m² Vikt kg/m² kg CO2/m² MJ/m² 

Material V=(Dm*1*1)*n m=ρ*V m=(ρ*V)*GWP MJ=(ρ*V)*PEI 

∑ Material ∑V ∑m ∑m CO2 ∑MJ 

Tabell 16. Tillvägagångssätt för beräkning av koldioxidutsläpp och icke förnybar 

energi. Dm är materialets tjocklek per kvadratmeter och n är andel material per 

kvadratmeter. GWP är global warming potential, kgCO2/m² och PEI är non 

renewable energi, MJ/kg. Se bilaga 7 för värden.  

Betyg, p 10  8  6  4  2  1 

Icke förnybar 
energi 

0  
MJ/m² 

300  
MJ/m² 

600  
MJ/m² 

900  
MJ/m² 

1200 
MJ/m² 

>1500 
MJ/m² 

Tabell 17. Poängsättning av icke förnybar energi. Icke förnybar energi räknat i MJ/m² 

material med värden från bilaga 8. 1 poäng motsvarar ett intervall om 150 MJ/m² 

med utgångspunkt för heltal enligt tabell 17. 
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Betyg, p 10  8  6  4  2  1  

Koldioxid
-utsläpp 

<0 
kgCO2/m
² 

20 
kgCO2/m
² 

40 
kgCO2/m
² 

60 
kgCO2/m
² 

80 
kgCO2/m
² 

>90 
kgCO2/m
² 

Tabell 18. Poängsättning av koldioxidutsläpp. Koldioxidutsläpp räknat i kgCO2/m² 

där 1 poäng motsvarar ett intervall om 10 kgCO2/m² med utgångspunkt för heltal 

enligt tabell 18. Se bilaga 8 för värden. 
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5 Kartläggning av ytterväggskonstruktioner 

I följande avsnitt kartläggs 6 ytterväggskonstruktioner med olika egenskaper som 

uppfyller passivhuskraven. En konstruktion som inte uppfyller kraven kartläggs 

också. De 6 passivhusanpassade konstruktionerna skall tillämpas på 

bedömningsmallen och deras resultat jämförs.  Den sjunde konstruktionen tillämpas 

för att undersöka ifall verktyget missgynnar konstruktioner som inte uppfyller 

passivhuskonceptets krav. 

5.1 Träregelstomme 

 

Figur 15. Detalj, Träregelstomme. 

Ritad av: Christopher Rystedt och Rasmus Nordenström Jung 

Väggtjocklek 526 mm 

Konstruktionen monteras fackmässigt på byggarbetsplatsen, enligt 

monteringsanvisningar. Isover levererar innovativa lösningar på alla delar i 

monteringsprocessen. I övrigt är produkterna omsorgsfullt valda för bra livslängd 

med minimala förbättringsåtgärder i konstruktionen.[148] 

Ytterväggskonstruktionen tillämpas för Isovers koncepthus, Multi Comfort-House 

som strävar efter goda miljö-, energi- och trygghetsförhållanden. Isovers Multi-

Comfort House ger dubbel miljövinst, låg energianvändning i byggnader samt 

isoleringsmaterial tillverkade med 70 % återvunnet glas.[153] Ett Multi Comfort-
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House har ett uppvärmningsbehov på 15 kWh/m² och år. För en 100 m² villa 

motsvarar det ca 1500 kr per år om elpriset är 1 kr/kWh. Det resulterar i högre 

byggnadskostnad än standardiserade hus, men reducerad driftkostnad under 

byggnadens livslängd. Uppvärmningskostnaden förblir låga pga. den välisolerade 

klimatskärmen, vilket skapar en ekonomisk trygghet för framtiden. Byggnadens 

ljudkomfort är attraktiv och skapar ett högre marknadsvärde.[154]  

Isovers produkter är certifierade enligt Europeiska standarder. De är CE-märkta och 

har prestandadeklarationer enligt EU:s byggförordning. Standard SS-EN 13162 för 

byggnader och SS-EN 14303 för isoleringsprodukter. Miljöbedömning av produkter 

sker enligt BASTA, SundaHus, byggvarubedömning och Svanen[155]. Isovers 

ledningssystem är certifierade enligt ISO14001 för utveckling, tillverkning, 

distribution och försäljning av isolering för byggnader och 

konstruktionslösningar[156]. 

Ytterväggskonstruktionens fasadmaterial är tegel och som fasadbärande skikt 

används Isover fasadskiva 31. Fasaden är tvåstegstätad med 20 mm ventilerande 

luftspalt[157]. 

Ytterväggskonstruktionens U-värde är 0,10 W/m²K som har avgörande inverkan på 

energieffektivitet och kan tillämpas för passivhus[157]. Lufttätheten på 

ytterväggskonstruktionen är uppmätt till 0,15 l/sm², Aoms, vilket visar på goda lufttäta 

förhållanden i konstruktionen[153]. Lufttätheten mäts enligt SS-EN 13829. Isover 

tillverkar fogning, tätning och tejper som används i konstruktionen för att förhindra 

att fuktig inomhusluft når de kalla delarna i konstruktionen och ger upphov till fukt- 

och mögelskador.  

Installationsskikt utförs med indragen diffusionsduk. Det resulterar i att 

installationer kan dras i det innersta isoleringsskiktet utan att duken perforeras. För 

ångtäthet används Isover Vario Duplex som anpassar sig proportionellt mot luftens 

relativ fuktighet inomhus.[148]  

I ytterväggskonstruktionen används Isover ultimate som är en brandeffektiv 

glasullsisolering som specifikt kan utnyttjas vid höga brandklasser[157]. 

Isoleringsmaterialen uppfyller Euroklass A2S1, D0, obrännbart. 

Ytterväggskonstruktionen är brandbeständig pga. de specialtillverkade gipsskivorna, 

Gyproc Protect F som används som innerskikt. Väggen uppfyller brandklass REI 

30[157].  

Ytterväggen ljudsimuleras enligt akustikprogrammet STIFF. Uppmätta värden på 

decibel, dBA genom konstruktionen jämförs med programmets beräknade värden 

och är bättre med marginal. Ljudreduktionstalet, Rw är 53 dB och motsvarar 

Ljudklass B, vilket visar på goda ljudförhållanden.[157] 

Fördelar och nackdelar som har stor betydelse för konstruktionen 
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Fördelar 

 Lågt U-värde, kan tillämpas för passivhus. 

 Bra ljud- och brandklass.  

 Flexibilitet finns för fasad 

 Bekant för byggare 

 Underhållsfritt tegel 

 Konstruktionen är tvåstegstätad, vilket ger positiv inverkan för fukt och 
förvaltning 

Nackdelar 

 Konstruktionen är en utfackningsvägg och har inte tillräckligt med bärande 
egenskaper 

 Väggen är relativt tjock, vilket resulterar i mycket areaupptagande och förlorad 
boyta 

 Organiska material i väggen medför alltid större risk för fuktskador 

 Tyngd långt ut i fasaden ger höga belastningar på grunden 

 Förlängd byggtid pga. murning och montering av konstruktionsdelar 

 Fler skikt ger fler moment vilket resulterar i längre byggtid och fler 
riskmoment 

 Transportering av skikt på byggarbetsplatsen 
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5.2 Stålregelstomme 

 

Figur 17. Detalj, Stålregelstomme. 

Ritad av: Christopher Rystedt och Rasmus Nordenström Jung 

Total Tjocklek 452,2 mm. 

Utfackningsväggen har prefabriceringsmöjligheter och kan effektivt monteras för 

hand på plats på grund av sin låga egentyngd. Hög flexibilitet vid val av fasadmaterial 

och fasadskivan kan böjas ner till en radie på 1000 mm.  

Aqupanel Outdoor är en oorganisk cementbaserad putsbärande fasadskiva som är 

godkänd av byggvarubedömningen. Byggskivan är hydrofoberande med en kärna av 

Portlandcement med mineraliska tillsatser. Det är en robust, slagtålig och ythård 

skiva armerad med glasfiberväv på båda sidor. Oorganiska material löper ingen risk 

för mögel eller nedbrytning och det ger Aquapanel Outdoor minimala rörelser i 

kombination med dess ythårdhet. Aquapanel är obrännbar och är listad i basta-

registret.[162] 

Weatherboard är en oorganisk vindskyddsskiva av impregnerad specialgips med 

vattenavvisande ytskikt av glasfiberväv. Skivan används som lufttätskikt, för att 

undvika reducering värmeisoleringsförmåga på grund av luftströmningar. Teoretisk 

väderexponering är 12 månader.[163]  
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Kallformade stålprofiler kan tillverkas med hål och slitsar av olika slag genom 

utstansningar i fläns och liv.[45] Stål har hög värmeledningsförmåga men den 

reduceras genom användning av stålreglar med slanka slitsade liv, en applicerad 

remsa av polyeten för tätning vid montering mot andra byggelement och isolering om 

vardera sidan om stålregeln. På det viset förlängs köldens väg genom profilen och 

skarvar tätas för att eventuella köldbryggor skall förebyggas. De slitsade 

stålprofilerna är godkända av SundaHus och Byggvarubedömningen.[164] 

För passivhus med uppbyggnad av stålreglar uppmäts lufttäthet lägre än 0,2. Uvärdet 

för ytterväggskonstruktionen är 0,09 W/m2K. [165]  

Det inre isoleringsskiktet på 70 mm kallas installationsvägg och tätar skarvar samt 

gör installationsdragningar enkelt genom skiktet. Plastfolien intill installationsväggen 

förhindrar fukttransport. 

Endast oorganiska material utan egenemissioner från SundaHus och Basta används. 

Stål har hög brandbeständighet och konstruktionen består inte av några brandfarliga 

ämnen. 

Fördelar och nackdelar som har stor betydelse för konstruktionen 

Fördelar 

 Möjligheter för provtryckning av täthet på grund av platsmontering 

 Lågt U-värde och hög lufttäthet medför god energihushållning för 
konstruktionen 

 Oorganisk materialuppbyggnad 

 Låg egenvikt och böjbart fasadmaterial 

 Låg livscykelkostnad  

Nackdelar 

 Transporter till och på byggarbetsplatsen  

 Enstegstätad konstruktion är riskfylld ur förvaltnings- och fuktsynpunkt 
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5.3 Sandwichelement med Foamglas 

 

Figur 16. Detalj, Sandwichelement med Foamglas. 

Ritad av: Christopher Rystedt och Rasmus Nordenström Jung 

Total väggtjocklek 570 mm.  

Sandwichelementet beställs färdig från olika prefabenheter för att sedan ställas på 

plats och monteras. Kvadratmeter smart, dvs. snabbt, bra, enkelt och billigt. Problem 

som vanligen uppkommer är att konstruktionen tandar sig i fabriken, dvs. elementen 

går omlott varandra.[200] Foamglas appliceras på utvändig betong på 

byggarbetsplatsen. Torkningstid för lim, fästmassor och primer tillkommer vilket 

resulterar i längre byggtid.  Variation av fasadmaterial kan tillämpas på 

Sandwichväggen eftersom Foamglas har goda bärande egenskaper och kan bära 

tyngre fasadmaterial 

Ytterväggens ingående material certifieras enligt SundaHus och Basta. Vid 

prefabricerade sandwichelement tillkommer det transporter som har negativ 

inverkan på miljön i form av koldioxidutsläpp från lastbilar. Leverantören av 

Foamglas är miljöcertifierad enligt ISO 14001. [158] 

Konstruktionen är uppbyggd av betong, dvs. en tung stomme och bedöms som 

positivt gällande uppvärmning och energianvändning pga. väggens värmetröghet. 

Betong, Foamglas och Cellplast har lång livslängd. Genom att följa 
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branschrekommendationer görs betongen beständig under hela byggnadsverkets 

livstid, dvs. 100 år. Konstruktionens långa livslängd ger bra förutsättningar för 

kostnadseffektiv förvaltning.[159]  

Betong ger god ljudmiljö inomhus pga. dess styvhet och täthet. Placering av extra 

isoleringsskikt mellan betongskivorna ger bättre ljudisolering och gör yttemperaturen 

på väggen inomhus bättre. Betongens värmetröghet jämnar ut temperaturtoppar och 

daler. Valet av tung konstruktion bidrar därmed till en behagligare inomhusmiljö året 

om. Pga. Foamglasets beständiga isoleringsförmåga bibehålls lufttäthet i 

ytterväggen[160].  

Fläktar används vid montering för att torka ut byggfukt som binds kemiskt i betongen 

för att inte skada andra byggnadsdelar[200]. Betong är ett fuktbeständigt material 

och har förmågan att ta upp och avge stora mängder vatten. Innan applicering av 

Foamglas måste sandwichelementet torkas ut för att undvika höga fukthalter som 

torkas invändigt. Invändig uttorkning av byggfukt löper stor risk för fuktskador på 

fast inredning. Ingen risk för mögel/ röta finns pga. den oorganiska strukturen i 

konstruktionen.[161] 

Betongkonstruktioner och Foamglas har bra brandbeständighet och bidrar inte till 

brandförloppet, dvs. ökad temperatur och brandbelastning. Betong och Foamglas 

tilldelas A1 i euroklassystemet, vilket påvisar att de är obrännbara. Euroklassen för 

cellplast går från E-F beroende på om det finns förskriven data för materialet. Vid 

poängsättning tas det hänsyn till cellplastens inverkan på total 

brandbeständighet.[144,146] 

Sandwichelementet är ett billigt alternativ i jämförelse med andra 

konstruktioner[200]. Betongens termiska massa utnyttjas för värmetröghet och 

uppvärmning/kylningskostnader reduceras. Kostnaden för konstruktionen ökar pga. 

underentreprenörskostnader för prefabricering och Foamglasets 

kostnadsinverkan[LCC-kalkyl, bilaga 1].  

Foamglasets höga lufttäthet står emot vindbelastning mot fasaden och reducerar 

uppkomst av drag, konvektion och låga yttemperaturer på innerväggen[137].  

Fördelar och nackdelar som har stor betydelse för konstruktionen 

Fördelar 

 Prefabricerat sandwichelement → snabbare byggtid 

 Snabbare uttorkning i fabrik reducerar byggtiden och minskar risken för 
byggfukt 

 Tung stomme ger högre värmekapacitet och bidrar till jämn temperatur 
inomhus 

 Flexibilitet finns för fasad pga. foamglasets bärande egenskaper 

 Upphov för certifieringar för material och ytterväggskonstruktionen 
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 Foamglas har många unika och beständiga egenskaper med lång livslängd 

Nackdelar 

 Ny teknik → ökad tid för upplärning → längre byggtid 

 Eventuell materialexponering av de prefabricerade skikten på 
byggarbetsplatsen 

 Konstruktionen kräver maskinanvändning vilket ökar koldioxidutsläpp och 
kostnad 

 Problem med tandning och anslutningar på byggarbetsplatsen kan resultera i 
längre byggtid 

 Cellplasten resulterar i negativ Euroklass för brandpåverkan 

 Negativ tillverkningsprocess och resurser för betong och cellplast ger negativ 
livscykelanalys 
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5.4 Koljernelement 

 

Figur 18. Detalj, Koljern element 

Ritad av: Christopher Rystedt och Rasmus Nordenström Jung 

Total tjocklek: 22 + 2x100 + 2x100 + 1= 423 mm  

Flexibilitet finns för fasadbeklädnad pga. Foamglas som fasadbärande skikt. Stora 

möjligheter finns för skräddarsydd arkitektur. Koljern elementet, vilket innefattar 

200 mm Foamglas, plåtvinkel och plåtlättbalk prefabriceras i ett skikt och levereras 

till byggarbetsplatsen monteringsfri. Snabbt montage med Foamglas Board utanpå 

Koljernelementet utan uttorkningstid. Isoleringstätheten motverkar skadeangrepp 

från insekter, vilket ger en säkrare förvaltningsprocess.[166] 

Isolerinen är fukt- och vattenavvisande. Foamglasets placering och infästning mot 

underliggande stomme motverkar fukttransport och förmågan att avstöta vatten från 

konstruktionen förhindrar lukt från att tränga igenom ytterväggen. En sund 

inomhusmiljö bibehålls. Köldbryggsproblematik minimeras pga. isoleringens 

placering utanpå det bärande elementet. Konstruktionen är obrännbar och agerar 

som passivt brandskydd, utvecklar inte giftiga gaser vid förbränning och 

egenemissioner försummas.[166]  
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Oorganisk materialuppbyggnad i konstruktionen. Lång livslängd på materialen 

medför hög avkastning på investeringen. Byggvarubedömning och 

miljövarudeklaration erhålls för isoleringselementen samt tillverkningsföretaget är 

certifierat enligt ISO14001. Beräknad energiförbrukning motsvarar uppmätta värden 

i verkligheten.[166]  

Cellglasisoleringen är beprövad och uppmätt att bibehålla sina egenskaper och 

funktion med lång livslängd.  Isolering i projekt uppmätta för 50 år sedan visar att 

isoleringen besitter samma egenskaper nu som då. Med Koljernteknikens unika 

egenskaper kan Plusenergihus byggas, dvs. hus som producerar energi istället för att 

förbruka. Isoleringen är 100 % lufttät, undviker luftrörelser i 

ytterväggskonstruktionen och bidrar till reducerad energiförbrukning, men pga. den 

mänskliga faktorn antas lufttätheten till 0,1 l/sm² för beräkningar i rapporten.[166, 

167, 168, 169] En vindutsatt vägg från Koljern absorberar fuktig luft och motverkan 

konvektion pga. nedkylda väggar. Inomhustemperaturen bibehålls. 

Isoleringens höga tryckhållfasthet visar att isoleringen till fördel kan användas som 

lastbärande. Foamglas uppfyller Ekocentrums stränga miljökrav samt uppnår högsta 

betyg i SundaHus och byggvarubedömningens miljödata. Foamglasisoleringen är 

registrerad i BASTA och REPA[166]. Ljudtransmissionen är 28 dB vid 100 mm 

tjocklek. Kärnmaterialet i isoleringen uppfyller Euroklass A1, oantändligt och inga 

giftiga brandgaser.[143, 144, 146] 

Fördelar och nackdelar som har stor betydelse för konstruktionen  

Fördelar 

 Prefabricerat modernelement resulterar i snabbare byggtid 

 Snabbt montage av Foamglas Board utan uttorkningstid 

 Foamglasisoleringen är energieffektiv, miljövänlig, lufttät och beständig 

 Lågt underhåll och lång livslängd på material 

 Koljerntekniken främjar nollenergihus/plusenergihus 

Nackdelar 

 Okänd teknik och byggsätt ger förlängd byggtid och fler riskmoment 

 Energikrävande tillverkningsprocess för Foamglas 

 Hög investeringskostnad på grund av dyr isolering 
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5.5 Betong och lättmasonitbalkar  

 

Figur 19. Detalj, Tegelflisbetong och OSB-plattor. 

Ritad av: Christopher Rystedt och Rasmus Nordenström Jung 

Total väggtjocklek: 610 mm 

Konstruktionen monteras enkelt för hand enligt monteringsanvisningar på 

byggarbetsplatsen. Enkel håltagning i masonitbalkar på grund av slanka liv av 

masonit bidrar till att installationer underlättas[170]. Det är en tung konstruktion 

med värmekapacitet på 101 kJ/m2K som ger upphov till bra förvaltning och 

inomhusmiljö. Ljudisolering, Rw är 54 dB, vilket motsvarar ljudklass B. Pga. 

lättmasonitbalkarnas låga egentyngd kan konstruktionsprocessen underlättas genom 

att kran inte behöver användas för montering.[48] 

Konstruktionsuppbyggnaden främjar sunda material med minimal ekologisk 

påverkan. Lättmasonitbalkar är ett material med liten inverkan på miljön. Vid 

tillverkning används sågverks biprodukter och resurser från 80 % av ett träd kan 

användas. Materialet kan inte återvinnas men är brännbart som andra träprodukter. 

Linisolering är ett giftfritt material utan hälsorisker och egenemissioner, inget skydd 

för hud, andningsgångar och ögon behövs på grund av att isoleringen inte innehåller 

mineralfibrer[171]. Linisoleringen kan brandskyddas med hälsovänlig och giftfri soda 

för att uppnå bättre euro- och brandklasser.[131]  
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Samtliga material i konstruktionen behåller deras egenskaper vid fuktpåverkan. 

Lättmasonitbalkar med slanka liv av masonit har liten värmeledningsförmåga. 

Flänsarna har bättre isoleringsegenskaper än homogena träreglar på grund av att de 

har tillverkats under högt tryck med bindemedel som reducerar 

värmeledningsförmågan och minimerar köldbryggor genom väggen.[172] 

Ytterväggskonstruktionens U-värdet är 0,12 W/m2K och lufttätheten uppskattas ligga 

mellan 0,2-0,3 l/m2s. Lättmasonitbalkarna är konstruerade med slanka dimensioner 

för att skapa lufttäta och välisolerade skikt.[48]   

Flexibiliteten för fasadmaterial är begränsad till material med lägre egentyngd på 

grund av träläktens bärande egenskaper[48].  

Leverantören av masonitbalkarna, Masonite Beams AB är certifierad enligt SS-EN 

ISO14001:2004, utgivet av SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut. Balkarna 

uppfyller krav på kvalitet enligt ISO9001 samt ett godkännande från ETA, Europeiskt 

tekniskt godkännande.[173] 

Fördelar och nackdelar som har stor betydelse för konstruktionen 

Fördelar 

 Bestämt väggskikt ger synkronisering mellan beställare och leverantör 

 Enklare montering 

 Sunda material med minimal ekologisk påverkan, lättmasonitbalkar och 
linisolering. 

 Reducering av köldbryggor i ytterväggskonstruktionen 

 Luftljud minimeras pga. att konstruktionens lufttäthet 

Nackdelar 

 Träskenor/träläkt är gammal byggnadsteknik och ger ökad arbetstid på grund 
av okännedom 

 Större felmarginal med linisolering och lättmasonitbalkar 

 Ny monteringsteknik med systemväggar medför längre upplärningstid och 
leveranstid 

 Negativ försurningspotential för linisolering 

 Resurser för betongblocken har negativ inverkan på miljön 

 Väggtjockleken är 610 mm, vilket resulterar i hög förlorad boyta och höga 
driftkostnader 
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5.6 Homogen trävägg, massivt trä 

 

Figur 20. Detalj - homogen trävägg. 

Ritad av: Christopher Rystedt och Rasmus Nordenström Jung 

Tjocklek = 324 mm 

Ytterväggen är en homogen träväggskonstruktion med tolv ingående skikt. 

Ytterväggskonstruktionen består av rent trä och inga limmer, kemikalier eller 

skyddande beläggningar. De 324 mm tjocka träväggskonstruktionerna ger tillräckligt 

med isolering för byggnadsverket. Träelementen prefabriceras i fabrik och 

transporteras till byggarbetsplatsen, vilket innebär lägre byggkostnader och snabbare 

byggtid.[174,180] 

U-värde är 0,19 W/m²K och visar på att ytterväggskonstruktionen inte uppfyller 

passivhuskonceptets krav för värmegenomgång. Produktionsprocess, tillverkning, 

material, miljöpåverkan samt värme- och energibehov bidrar till uppfattningen om 

att väggen trots det faktum uppfyller tillfredsställda krav för ett hållbart byggande 

och ett energisnålt projekt[174,180].  

Fasadmaterialet är en granträskiva, 29 mm, ventilerad och gjord av obehandlat 

lärkträ. Träväggar kan målas eller putsas, vilket tyder på att flexibilitet för 
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fasadmaterial finns, begränsade till material anpassade till träbärande 

väggar.[174,180]  

Inomhusmiljön tillfredsställs pga. att trä magasinerar värme och är fuktreglerande. 

Inga brandskyddsgips eller beläggningar på insida vägg används. Inomhusmiljön 

drar nytta av strukturens öppna diffusion och goda värmekapacitet[23, 176, 179, 180]. 

Konstruktionen uppnår krav gällande brandbeständighet pga. de fasta trämaterialen. 

Ytterväggen uppfyller REI90 och hela byggnaden förväntas hålla 120 minuter mot 

brand. De inbyggda lagren av trä motsvarar 84 mm och brinner ca 0,9 mm per minut 

under normala ventilationsförhållanden[174]. Poängsättningen grundar sig på de 

ingående materialens euroklasser och inte konstruktionens brandklass. Trämaterial 

uppnår Euroklass D och därför poängsätts konstruktionen utifrån det.  

I ytterväggen finns ett lager med vindpapp som tar upp fukt från omgivningen, sväller 

upp och separerar fukt från intilliggande trälager. Trälagren i väggen absorberar 

ljudbuller utifrån och uppnår därmed goda akustiska förhållanden[174]. För 

konstruktionen uppskattas därför ljudklass B. Det är vetenskapligt bevisat att solid-

trä har positiv inverkan på de inneboende[174]. 

Enligt ekobyggportalen kräver ett massivträhus bara en fjärdedel energi vid 

tillverkning, jämförelse av ett hus med ytterväggar i betong[23], vilket är bevisat 

enligt en icke-förnybar energiberäkning [se bilaga 6.]  Majoriteten av energin som 

krävs för att bearbeta timmer kommer från förnybar primärenergi[23]. 

De yttersta träelementen innehåller lager med mjuka träfiberplattor. De minskar 

väggens värmeledningsförmåga, vilket avsevärt förbättrar den termiska 

isoleringsförmågan i väggen. Istället för lim används pluggar av bok för skiktens 

montering. Pluggarna torkas innan de infästes i väggen, därav tar de upp fukt och 

expanderas för att hålla samman lagren. Virket som används i väggarna avverkas 

under vintern, när träden innehåller mindre vatten.[24] 

Trä är ett miljövänligt byggnadsmaterial under förutsättning att träet skövlas från 

skogsbruk där möjlighet för återväxt finns[175]. Trä är totalt återvinningsbart och 

binder koldioxid under sin växtperiod, vilket koldioxidkompenserar 

tillverkningsutsläppen[24].  
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För konstruktionen kan timmer från lokala skogar i Sverige användas, vilket 

reducerar transporter och koldioxid utsläpp[23] 

 

Figur 21. Jämförelse livscykelanalys, Wood Cube, passivhus och standardiserade 

hus.[23] 

Lufttäthet, baserat på en rapport om massiva träkonstruktioner[177]. Beräkningar för 

driftkostnader görs med uppskattat värde av täthet, 0,22 l/sm2.  

Fördelar och nackdelar som har stor betydelse för konstruktionen  

Fördelar  

 Prefabricerade träelement ger snabbt montage och därmed kortare byggtid 

 Ingen uttorkning på grund av att väggkonstruktionen är fri från 
lim/gjutningsprocesser 

 Ytterväggskonstruktionen uppbyggd av förnybara material 

 Låga koldioxidutsläpp resulterar i bra LCA-resultat och främjar miljövänligt 
byggande 

 Luft- och fuktbeständig och ger upphov till god inomhusmiljö 

Nackdelar 

 Högt U-värde påvisar att energieffektivitet och värmegenomgång inte är 
tillämpligt för passivhuskoncepthus. 

 Prefabriceringstiden i fabrik lång tid på grund av ny teknik med bland annat 
träplugg. Förlänger elementets helhetstid. 
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5.7 Sandwichelement utan Foamglas 

 

Figur 20. Detalj - Sandwichelement 

Ritad av: Christopher Rystedt och Rasmus Nordenström Jung 

Väggtjocklek 390 mm 

Mer ingående information om konstruktionen hänvisas till Sandwichelement med 

Foamglas, sida 46. Skillnaderna mellan konstruktionerna är det utvändiga 

foamglasskiktet. 

Fördelar och nackdelar som har stor betydelse för konstruktionen 

Fördelar 

 Bra byggbarhet eftersom prefabricerat element ger kortare byggtid och enkel 

montering med få skikt 

 Slank konstruktion, vilket ger låga driftkostnader med hänsyn till förlorad 

boyta 

 Tung konstruktion ger fördelar inom yttemperaturer och inomhusmiljö 
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Nackdelar 

 Uppnår inte passivhuskonceptets grundkrav 

 Högt U-värde och lufttäthet bidrar till energiförluster 

 Inga förnybara material 

 Kräver maskinanvändning och finns risk för materialexponering på 

byggarbetsplatsen 
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6 Resultat 

6.1 Test av bedömningsmall  

Bedömningsmallen testades genom att tänkta ytterväggskonstruktioner bedömdes. Vi 

gjorde separata bedömningar för 6 olika konstruktioner som uppfyller krav enligt 

passivhuskonceptet. Träregelkonstruktion (Tabell 19), Stålregelkonstruktion (Tabell 

20), Sandwichelement med Foamglas (tabell 21), Koljernelement (Tabell 22), Betong 

och lättmasonitbalkar (Tabell 23), Homogen träkonstruktion (Tabell 24). Resultat 

kommer presenteras med samma viktfaktor för samtliga kriterier. 

Stapeldiagrammet i figur 22 som visar samtliga konstruktioners generella betyg kan 

åskådliggöra skillnader för konstruktionernas olika totalpoäng och delpoäng för 

respektive kriterium.  

Figur 22. Stapeldiagram över samtliga konstruktioners totalpoäng samt delpoäng. 

Staplarnas kriterier uppifrån: Miljöpåverkan, LCC, Energiförluster, Inomhusmiljö, 

Förvaltning, Estetik, Fuktsäkerhet, Brand och Byggbarhet.  
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Tabell 19. Poängsättning enligt bedömningsmall för Träregelstomme. 
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Tabell 20. Poängsättning enligt bedömningsmall för Stålregelstomme. 
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Tabell 21. Poängsättning enligt bedömningsmall för Sandwichelement med 

Foamglas. 
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Tabell 22. Poängsättning enligt bedömningsmall för Koljernelement. 
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Tabell 23. Poängsättning enligt bedömningsmall för Betong och lättmasonitbalkar. 
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Tabell 24. Poängsättning enligt bedömningsmall för Homogen trävägg.
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Tabell 25. Poängsättning för samtliga konstruktioner som uppfyller 

passivhuskraven med summerat betyg och viktat betyg. 
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Poängsättningsmallarna visar tydliga skillnader mellan valda konstruktioner. 

Konstruktionen som uppnår högst poäng, då viktfaktorn är lika för samtliga kriterier 

är Koljernelementet med 68,5 poäng. Den relevanta poängen erhålls från det viktade 

betyget och får betydelse först när viktfaktorn regleras, eftersom att mallen skall 

kunna anpassas beroende på beställarens krav och målsättning.  

De olika konstruktionerna kan på ett tydligt sätt jämföras med hjälp av polärdiagram. 
Konstruktionernas olika för- och nackdelar åskådliggörs i diagrammen. Se figur 23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 23. Polärdiagram för samtliga konstruktioner som uppfyller 

passivhuskraven. 
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Skillnader mellan konstruktionernas ekologiska påverkan tydliggörs med 

stapeldiagram. Se figur 24 för icke förnybar energi och figur 25 för koldioxidutsläpp. 

Ett negativt koldioxidvärde indikerar på koldioxidkompensering. Då en konstruktion 

har ett negativt värde påvisar det att samtliga utsläpp kompenserats och exempelvis 

bundit koldioxid. Konstruktionen har alltså positiv inverkan på växthuseffekten. 

 

Figur 24. Diagram över förbrukning av icke förnybar energi per kvadratmeter för 

de konstruktioner som uppfyller passivhuskraven. 

 

Figur 25. Diagram över koldioxidutsläpp per kvadratmeter för de konstruktioner 

som uppfyller passivhuskraven. 
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Cirkeldiagram som visar fördelningen av koldioxidutsläpp för ingående material för 

de 6 konstruktionerna som uppfyller passivhuskonceptets krav. Träreglar (figur 26), 

Stålreglar (figur 28), Sandwichelement (figur29), Koljernelement (figur 30) och 

Betong med lättmasonitbalkar (32). Cirkeldiagram som visar andel koldioxidutsläpp 

som har kompenserats med ingående material. Träreglar(figur 27), Koljernelement 

(figur 31) och Betong med lättmasonitbalkar (figur 33). 

 

 

 

 

 

Figur 28. Stålstommens procentuella koldioxidutsläpp för ingående material. 

Figur 26. Träregelstommens 

procentuella för ingående material.                

 

Figur 27. Kompenserade 

koldioxidutsläpp för 

träregelstommen. 
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Figur 29. Sandwichelementets procentuella koldioxidutsläpp för ingående material. 

 

 

 

 

 

 

          

  

Figur 30. Procentuellt 

koldioxidutsläpp av ingående 

material för Koljernelement.                

Figur 31. Koldioxidkompensering för 

Koljernelement. 

Figur 32. Procentuellt koldioxidutsläpp 

av och Betong och lättmasonitbalkar. 

Figur 33. Koldioxidkompensering för 

ingående material för Betong 

lättmasonitbalkar. 
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Figur 34 är ett punktdiagram som jämför de passivhusanpassade konstruktionernas 

koldioxidutsläpp och livscykelkostnad. Det visar att det inte finns ett direkt samband 

mellan kostnad och miljöpåverkan. Det påvisar att miljösmarta lösningar inte 

behöver vara mer kostsamma över byggnadens livslängd. 

 

Figur 34. Punktdiagram över samtliga konstruktioners koldioxidutsläpp och 

livscykelkostnad för typhus. 
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6.2 Livscykelkostnadsanalyser 

 

 

Figur 35. Cirkeldiagram för LCC-analyser 

Resultaten från livscykelkostnadsanalyserna visar att anskaffningskostnaden för den 

homogena träväggen är högst i förhållande till drift- och underhållskostnader. Det 

inträffar pga. att massivträväggen är nollnivå för den förlorade boytan, eftersom 

konstruktionen är slankast. Ytterväggskonstruktionen förlorar ingen kostnad i drift 

pga. det antagandet. Driftkostnaden för konstruktionen blir endast med hänsyn till 

transmissionsförluster och luftläckage. Eftersom att den förlorade boytan har stor 

inverkan på driftkostnader för väggarna, får den homogena träväggen lägst 

livscykelkostnad. 

Observera att livscykelkostnaden för ytterväggskonstruktionerna är endast 

övergriplig och skiljer sig från verklig livscykelkostnad. Det är på grund av 

uppskattad investeringskostnad, inverkan av förlorad boyta för driftkostnader och 

antaganden om förvaltning/underhållskostnader. 

  

Anskaffningskostnad 

Driftkostnad/nuvärde 

Underhållskostnad/  
nuvärde 
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Livscykelkostnadsanalysen visar att sandwichväggen med Foamglas är dyrast. (Se 

bilaga 5). Anledningen till det är dess tjocklek(se figur 40) samt 

underentreprenörskostnader som tillkommer för prefabricering och Foamglasets 

kostnadsinverkan på konstruktionen. Figur 36 och 37 visar resultat från 

livscykelkostnadsanalysen. 

 

Figur 36. Jämförelse mellan Koljernelement, Betong med lättmasonitbalkar och den 

homogena träväggens totalkostnad och konstruktionernas kostnader under varans 

livscykel. 

 

Figur 37. Jämförelse mellan Träregelstommens, Stålregelstommens och 

Sandwichelementet med Foamglas totalkostnad och konstruktionernas kostnader 

under varans livscykel. 

  

Driftkostnad/nuvärde 

Anskaffningskostnad 

Anskaffningskostnad 

Driftkostnad/nuvärde 
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Känslighetsanalys 

 

Figur 38. Känslighetsanalys med aktuell kalkylränta, 2 % för Koljern, Betong med 

lättmasonitbalkar och Homogen trävägg.  

Känslighetsanalysen visar att med högre driftkostnader för väggen kommer en 

känsligare merkostnadsökning. Diagrammen till vänster visar känsligheten vid 

kostnadsökning om kalkylräntan är 0 % respektive om den är 2 %.  

 

Figur 39. Känslighetsanalys med aktuell kalkylränta, 2 % för Träregelstomme, 

Stålregelstomme och Sandwichelement med Foamglas. 

  

 

 



 

  77 
 

Ytterväggskonstruktionerna som är passivhusanpassade har väldigt små 

driftkostnader från transmissionsförluster och luftläckage. De är bland annat på 

grund av tjocka isoleringsskikt, vilket bidrar till utebliven hyresintäkt. Figur 40 visar 

att livscykelkostnaden för ytterväggskonstruktionerna är direkt relaterad till 

väggtjocklek. Resultaten indikerar att den uteblivna hyresintäkten har störst inverkan 

på livscykelkostnaden.   

 

Figur 40. Linjediagram med väggtjocklek och livscykelkostnad för typhus för de 

konstruktioner som uppfyller passivhuskrav. 
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6.3 Resultat från Sandwichelement utan Foamglas 

I rapporten beaktas en konstruktion som inte uppfyller passivhuskonceptets krav. 

Det görs för att undersöka ifall de konstruktionerna kan appliceras på 

bedömningsverktyget. Anledningen till den undersökningen är för att åskådliggöra 

ifall kriteriernas poängsättning gynnar konstruktioner som uppfyller kraven.  

Sandwichelementet med utvändigt foamglasskikt uppfyller passivhuskraven på grund 

av foamglasskiktet. Skiktet bidrar bland annat till större tjocklek, högre lufttäthet och 

bättre isolerande egenskaper för konstruktionen. Därför undersöks 

sandwichelementet utan foamglas för att kunna jämföra skillnaderna. Det 

prefabricerade elementet är samma och det medför att resultaten indikerar på vilka 

faktorer som påverkas.   

Ett stapeldiagram på samtliga konstruktioners poängsättning, inklusive 

Sandwichelement utan Foamglas, åskådliggör skillnader mellan konstruktionerna. Se 

figur 42. 

 

Figur 42. Stapeldiagram på samtliga konstruktioners poängsättning. Staplarnas 

kriterier uppifrån: Miljöpåverkan, LCC, Energiförluster, Inomhusmiljö, 

Förvaltning, Estetik, Fuktsäkerhet, Brand och Byggbarhet. 
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Tabell 26. Poängsättning enligt bedömningsmall för Sandwichelement utan 

Foamglas. 

Ett polärdiagram påvisar skillnader mellan sandwichelement med och utan Foamglas 

appliceras utvändigt. Se figur 41. 
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Figur 41. Polärdiagram på sandwichelement med och utan foamglas. 

Resultaten indikerar på att de aspekter som är direkt kopplade till 

passivhuskonceptets grundprinciper och krav har inverkan på konstruktionens 

poäng.  

Totalpoängen för konstruktioner som inte uppfyller kraven liknar de övriga 

konstruktionernas poäng. Det är på grund av att passivhus medför svårigheter inom 

somliga aspekter och fördelar inom andra. 

Passivhuskonstruktioner kräver större noggrannhet vid utförande, vilket påverkar 

byggbarheten. Monteringen av foamglasskiktet bidrar till extra byggtid och 

riskfaktorer vid montering ökar jämfört med konstruktion utan extra skikt. 

Skillnaden i poäng inom energiförluster beror på att det kriteriet utgår från 

passivhuskravens gränsvärden. Konstruktionen utan Foamglas har mindre 

väggtjocklek och det leder till högre U-värde.  Ökat U-värde gör at kostnaderna på 
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grund av transmissionsförluster och luftläckage ökade med 100 procent. Dess 

inverkan på livscykelkostnaden är liten i jämförelse med utebliven hyresintäkt. Det 

beror på dess slankare dimension och mindre väggtjocklek, som figur 40 visar, har 

stor inverkan på livscykelkostnaden. Foamglasskiktet är har hög investeringskostnad 

och livscykelkostnaden blir högre ifall foamglasskiktet monteras trots det försämrade 

U-värdet och lufttätheten.    

Den mindre väggtjockleken minskar lufttäthetens betydelse för kriteriet lufttäthet 

inom fuktsäkerhet. Slankare konstruktioner med mindre isolering har inte lika stor 

temperaturskillnad mellan skikt och löper därmed inte lika stor risk för kondens. 

Trots dess slankare dimension löper Sandwichelementet högre risk utan än med 

foamglasskiktet på grund av den stora skillnaden i lufttäthet. 

Förvaltningsaspekten beror av brand samt byggbarhet och grundas i sannolikheten 

för förväntad och felfri förvaltning. Det medför att förbättrade brand och byggbarhets 

egenskaper enligt bedömningsverktyget även ger bättre förvaltningsmöjligheter.  

Samtliga resultat redovisas med lika fördelning av viktfaktorn mellan kriterierna. Det 

är inte bedömningsverktygets uppgift att avgöra konstruktioners duglighet utan det 

är upp till beställaren att avgöra aspekternas vikt och därmed resultat.  
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7 Slutsats 

Bedömningsverktyget som framtagits i studien var användbar och ger möjlighet att 

åskådliggöra skillnader mellan olika ytterväggskonstruktioner och vilka faktorer som 

har särskild betydelse. Verktyget tydliggör en helhetsbild med positiva och negativa 

egenskaper och det minskar risken för suboptimering vid val av konstruktion. I 

förlängningen kan verktyget anpassas för att möjliggöra bedömning av vilken 

konstruktion som skulle vara fördelaktig i olika klimatzoner och för beställares olika 

ändamål. 

Konstruktionerna som valdes för prövning på mallen var passivhuskonstruktioner 

med krav som skiljer sig från BBR. Resultaten visar på att poängsättningsmallen kan 

användas på alla former av konstruktioner.  

Tillämpning av mallen på en konstruktion där ett avgörande skikt har, för att krav 

skall uppnås, tagits bort från en av de valda passivhuskonstruktionerna gjorde det 

möjligt att jämföra passivhuskravens betydelse. Det resulterade i skillnader inom 

aspekter som påverkas av noggrannhet, lufttäthet, väggtjocklek och U-värde. 

Skillnaderna indikerar inte på ifall byggnader som uppfyller passivhuskonceptets 

krav är bättre eller sämre. Det beror på att verktygets generella betyg inte indikerar 

på konstruktioners duglighet. Resultatet visar att bedömningsverktyget som tagits 

fram kan belysa skillnader mellan konstruktioner utifrån de antaganden som gjorts 

och det underlag som använts. Skillnader mellan konstruktionerna ger verktygets 

viktfaktor möjlighet att påverka resultatet utefter beställares krav och ändamål. 

Utvecklingspotentialen är stor eftersom verktyget är framtaget med generella 

poängsättningar. 

Bedömningsverktyget som tagits fram i studien bör betraktas som ett verktyg under 

utveckling. Studien inkluderar olika aspekter och parametrar för 

ytterväggskonstruktioner. Denna information om prestanda för de olika 

byggnadsmaterial som bedöms har tagits fram och publicerats av företag i 

byggbranschen. Informationen behöver uppdateras i takt med att ny information 

kommer fram och nya material lanseras.  
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8 Fortsatta studier 

Vidarestudier och fördjupning kan tillämpas för samtliga bedömningskriterium. 

Bedömningen är endast överskådlig och en fortsatt studie för bedömningskriterierna 

är nödvändig för mer omfattande jämförelser.  

I LCC-analysen ingår kostnaden för drift, investering, arbete och förlorad boyta 

endast beträffande ytterväggarna. En fullständig LCC-analys kräver fortsatt 

fördjupning i hela typhusets drift-, uppvärmnings- och kylningskostnader. 

Transmissionsförluster finns även genom golv, tak, fönster och anslutningar och bör 

analyseras. Det bör även göras en granskning kring avveckling, skatter och restvärden 

för ett göra LCC-analysen komplett.  

Köldbryggsproblematik är en betydande faktor för lufttäta konstruktioner. En fortsatt 

studie kring konstruktionsdetaljer och anslutningspunkter kan utföras och tas med i 

beräkningar för klimatskärmens transmissionsförluster.  

För fuktanalysen kan det vara bra med en fördjupning kring byggfukt och invändig 

fuktkvot. I brandstycket bör en fördjupning kring anslutningsproblematik göras för 

att tydligare analysera brandens spridning mellan byggdelar.  

På samma sätt som att det finns olika byggvarubedömningssystem, borde det finnas 

en oberoende organisation som bedömer olika konstruktioner utifrån berörda 

hållbarhetskriterier. Detta gynnar innovationen och skapar incitament hos 

tillverkarna att utveckla sina produkter mot en hållbar utveckling. Det gynnar även 

byggherrarna då valet av den rätta konstruktionen i projektet underlättas avsevärt.   

  



 

  86 
 

  



 

  87 
 

9 Referenser 

9.1 Artiklar/rapporter 

[1] A. Hallquist, “Energy Consumption: Manufacture of Building Materials and 

Building Construction”, Norge, HABITAT INTL. Vol 3, No. ⅚, pp. 551-557. Pergamon 

Press. 1978. Printed in Great Britian. Läst: 2015-05-02 

[2] “Embodied energy of common and alternitive building materials and 

technologies” B.V Venkatarama Reddy*, K.S Jagadish, Department of civil 

Engineering, India Institute of Science Bangalore, 560 012, India Recived May 2001: 

accepted 25 November 2001. Läst: 2015-05-02 

[3] Gustavsson, L.; Joelsson, A. Life Cycle primary energy analysis of residential 

buildings. Energ. Build. 2010, 42, 210-220 Läst: 2015-05-02 

[4] “Identification of parameters for embodied energy measurement: A litterature 

review” Manish Kumar Dixit*, José L. Fernández-Solís, Sarel Lavy, Charles H. Culp, 

College of Architecture, Texas A&M University, 3137 TAMU, College Station, TX 

77843-3137, United States, Accepted 17 Februari 2010. Läst: 2015-05-02 

[5] D. Sc. Tomi Ventovuori,M.Sc., PhD student Mia Andelin,D. Sc. Anna-Liisa 

Sarasoja, D. Sc. Antti Tuomela,”The Role of Real Estate in Corporate Responsibility 

Survey”, Newsec, Finland 2012. Läst: 2015-05-02 

[6] Norm G. Miller, PhD, University of San Diego, Burnham-Moores Center for Real 

Estate och Dave Pogue, LEED AP and National Director of Sustainability, CBRE. “Do 

Green Buildings Make Dollars and Sense?”. Utgiven November 6, 2009. USA Läst: 

2015-05-06 

http://catcher.sandiego.edu/items/business/Do_Green_Buildings_Make_Dollars_and_Sense_draft_

Nov_6_2009.pdf 

[7] “Sustainable Buildings: An Ever Evolving Target” Yvan Dutil*, Daniel Rousse and 

Guillermo Quesada, published 16 februari 2011, Technologies of Energy and Energy 

Efficiency (T3E), École de Technologie Supérieure, 201 Boul. Mgr, Bourget, Lévis, 

QC, G6V 6Z3, Canada. ISSN 2071-1050. Läst: 2015-05-06 

[8] I. Sartori*, A.G Hestnes, Energy use in the life cycle of conventional and low-

energy buildings: A review article. Department of architectural Design, History and 

Technology´, Norwegian Univercity of Science and Technology (NTNU), 7491 

Trondheim, Norway, Accepterad 10 juli 2006. Läst: 2015-05-06 

[9] R. Fay, G. Treloar, Life cycle energy analysis-a measure of environmental impact 

of buildings, Environmental Design Guide GEN22 (1998) 1-7 Läst: 2015-05-06 

[10] ”Inga hus ska slösa med energi”. av: Svante Axelsson. Naturskyddsföreningen 19 

mars 2013 kl. 12:14 SVD:s opinion. Läst: 2015-04-30 

http://catcher.sandiego.edu/items/business/Do_Green_Buildings_Make_Dollars_and_Sense_draft_Nov_6_2009.pdf
http://catcher.sandiego.edu/items/business/Do_Green_Buildings_Make_Dollars_and_Sense_draft_Nov_6_2009.pdf


 

  88 
 

[11] A. Debnath S.V Singh Y.P. Singh, Comparative assessment of energy 

requirements for different types of residential buildings in India, Energy and 

Buildings 23 (1995) 141-146. Läst: 2015-04-30 

[12] Calkins, M. Materials for Sustainable Sites: a complete guide to the Evaluation, 

Selections and Use of Sustainable Construction materials; John Wiley & sons; 

Hoboken, NJ, USA, 2009. Läst: 2015-05-29 

[13] Blengini, G.A.; Life cycle of buildings, demolition and recycling potential: A case 

study in Turin-Italy. Build. Environ. 2009, 44, 319-330. Läst: 2015-05-03 

[14] Damtoft, J.S.; Lukasik, J.; Herfort, D.; Sorrentio, D.; Gartner, E.M. Sustainable 

development and climate change initiatives. Cement Concrete. Res. 2008, 38, 115-

127. Läst: 2015-05-03 

[15] Chen, T.Y.; Burnett, J; Chau, C.K. Analysis of embodied energy use in the 

residential building of Hong Kong, Energy 2001, 26, 4, 323-340. Läst: 2015-05-03 

[16] Pål Börjesson, Leif Gustavsson; Greenhouse gas balances in building 

construction: wood versus concrete from life-cycle and forest land-use perspectives. 

Environmental and Energy System Studies, Lund University, Lund Institute of 

Technology, Gerdagatan 13, SE-223 62 Lund, Sweden; Recieved 10 September 1999. 

Läst: 2015-04-02 

[17] “Så ska fuktproblemen på putsade fasader stoppas” av: Linda Nohrstedt, 

publicerad 11 april 2014 kl. 07:55 - Ny Teknik. Läst: 2015-04-02 

[18] Inomhusluften påverkas av byggmaterialen Finn Englund, “Inomhusluften 

påverkas av byggmaterial”, SP Trätek, 2007, Nr 1, Husbyggaren. Läst: 2015-04-08 

[19] AFS 2011:18 - Hygieniska gränsvärden. Utgivare: Anna Middelman, Elanders 

Sverige AB, 2011 344939. ISBN 978-91-7930-559-8. 

http://www.av.se/dokument/afs/afs2011_18.pdf Läst: 2015-05-19 

[20]http://www.irbnet.de/daten/iconda/CIB7202.pdf E Kukkonen, K Saarela, P 

Neuvonen, “EXPERIENCES FROM THE EMISSION CLASSIFICATION OF 

BUILDING MATERIALS IN FINLAND”, Proceedings: Indoor Air 2002. Läst: 2015-

05-10 

[21] https://www.energimyndigheten.se/Global/F%C3%B6retag/brf.pdf Utgiven av 

Energikontoret region Stockholm/ Kommunförbundet i Stockholms län.  Författare: 

Saga Ekelin, Kristina Landfors, Christina Andersson, Energirådgivare på K-Konsult 

Energi AB. Tryckt hos: Elanders Gummessons tryckeri, 2006. 1:a upplagan, 3100 ex. 

Svanenmärkt trycksak. 2015-03-30 kl. 12:27 ISBN: 91-633-0052-4 Läst: 2015-05-11 

http://www.bygging.se/husbyggaren/artiklar/2007_1_12.pdf
http://www.av.se/dokument/afs/afs2011_18.pdf
http://www.irbnet.de/daten/iconda/CIB7202.pdf
https://www.energimyndigheten.se/Global/F%C3%B6retag/brf.pdf
https://www.energimyndigheten.se/Global/F%C3%B6retag/brf.pdf


 

  89 
 

[22] Beloks metodik för Totalprojekt. Handbok för genomförande och 

kvalitetssäkring. Utgiven av: Belok, beställargruppen för lokaler. Januari 2013. 

www.energy-management.se. Läst: 2015-05-28 

[23] Matthias Korff “Thinking inside the box” Publicerad 30 Maj 2013. Svenskt trä, 

Sverige. http://www.woodarchitecture.se/stories/thinking-inside-the-box Läst: 

2015-05-14 

[24] “Trähus utan kemikalier” av: Linda Nohrstedt, publicerad 20 augusti 2013 kl. 

07:00. Ny Teknik. Läst: 2015-05-14 

[25] Agnieszka Zalejska-Jonsson, “Stated WTP and rational WTP: Willingness to pay 

for green apartments in Sweden”. KTH, Royal Institute of Technology, School of 

Architecture and Built Environment, Brinellvägen 1, 100 44 Stockholm, Sverige 

2014.Tidsskrift Sustainable Cities and Society 13 (2014) 46–56. Läst: 2015-05-14 

9.2 Litteratur 

[40] “Grönt helt enkelt” Utgivare: Swegon Air Academy, utgivningsår: 2013. Art 

nummer: 6051065 ISBN: 9789197744348 Läst: 2015-04-23 

[41] Passivhus - en handbok om energieffektivt byggande, av: Lars G Andrén, Lars M-

G Tirén, AB Svensk byggtjänst, Tryck: Exaktprinting, Malmö 2012, ISBN: 978-91-

7333-523-2 Läst: 2015-04-31 

[42] Projektering av VVS-installationer, Catarina Warfvinge, Mats Dahlblom. Atr.nr 

33413, ISB 978-91-44–05561-9, upplaga 1:10, tryckt av: Dimograf, Poland 2014. Läst: 

2015-03-27 

[43]Bengt Elmarsson, Lars-Erik Nevander ”Fukthandbok. Praktik och teori”, 2006-

11-01,Upplaga 3, kap. 32, 51 och sida 43, 44. Förlag: Svensk Byggtjänst. ISBN 

9789173331562 Läst: 2015-05-03 

[44]Kenneth Sandin ”Praktisk Byggnadsfysik” Ungern 2011, upplaga 1:2, sida 91-105. 

ISBN 978-91-44–05991-4 Läst: 2015-03-25 

[45]Per Gunnar Burström, “Byggnadsmaterial uppbyggnad, tillverkning och 

egenskaper”, ISBN 978-91-44–02738-8, Art.nr 7111, Upplaga 2:7, sida 52-101. 

Studentlitteratur AB, Lund. Tryckt av specialtrykkeriet A/S, Danmark 2011. Läst: 

2015-03-24 

[46] IG Passivhus Sverige, utbildning: Internationellt certifierad passivhusexpert. 

Läst: 2015-04-20 

[47] Sten Hebert “Miljöfrågan inom Byggsektorn, Miljö som möjlighet” Läst: 2015-

03-23 

http://www.woodarchitecture.se/search?CMS_SearchString=Matthias%20Korff
http://www.woodarchitecture.se/stories/thinking-inside-the-box


 

  90 
 

[48] Details for Passive Houses, A catalog of ecologically rated constructions 3rd 

edition, SpringerWienNewYork, Walter Pokorny, Thomas Zelger, Karl Torghele with 

contributions by: Wolgang Feist, Sören Peper, Jurgen Schneiders and Authors of 

ecology: Hildegund Mötzl, Barbara Bauer, Philipp Boogman, Gabriele Rohregger, 

Ulla Unzeitig - IBO. ISBN 978-3-211-99496-2, Printed in Austria 2009. Läst: 2015-

04-14 

[49] Repab faktabok Underhållskostnader, utgiven av: Incit AB, Flöjelbersgatan 10, 

431 37 Mölndal. Livonia print, Lettland 2015. ISSN: 1404 6377. Läst: 2015-05-22 

[50] Luftboken - luftrörelser och täthet i byggnader, Claes Bankvall, Upplaga 1:1, 

studentlitteratur AB Lund, ISBN 978-91-44-08500-5. Läst: 2015-05-13 

9.3 Internet 

[100] https://www.energimyndigheten.se/Foretag/Ekodesign/ Läst: 2015-03-30 

[101]https://www.energimyndigheten.se/Foretag/Energieffektivt-byggande/Lokaler-

och-flerbostadshus/ Läst: 2015-03-30  

[102] http://www.lufttathet.se/sv/why/Sidor/default.aspx Läst: 2015-05-01 

[103] 

http://belok.se/download/kravspecifikationer/Energikrav%20version%205.pdf 

Version 5, Augusti 2011 Läst: 2015-03-31 

[104] http://www.fuktsakerhet.se/sv/fukt/fukttransp/Sidor/default.aspx Läst: 2015-

04-10 

[105] http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=973v Läst: 2015-

04-10 

[106] 

http://www8.tfe.umu.se/courses/maskinte/Kvalitet1/LCApresentation_010921.pdf 

Läst: 2015-04-18 

[107]https://www.energimyndigheten.se/Foretag/Energieffektivisering-i-

foretag/Finansiering-och-inkop/Livscykelkostnad/ Läst: 2015-04-28 

[108] https://www.sgbc.se/om-oss Läst: 2015-04-02 

[109] https://www.sgbc.se/var-verksamhet/breeam Läst: 2015-04-02 

[110] http://www.breeam.org/page.jsp?id=224 Läst: 2015-04-02 

[111] http://www.usgbc.org/leed Läst: 2015-04-02 

[112]https://www.sgbc.se/var-verksamhet/leed Läst: 2015-04-04 

http://h/
http://h/
https://www.energimyndigheten.se/Foretag/Energieffektivt-byggande/Lokaler-och-flerbostadshus/
https://www.energimyndigheten.se/Foretag/Energieffektivt-byggande/Lokaler-och-flerbostadshus/
http://www.lufttathet.se/sv/why/Sidor/default.aspx
http://belok.se/download/kravspecifikationer/Energikrav%20version%205.pdf
http://belok.se/download/kravspecifikationer/Energikrav%20version%205.pdf
http://belok.se/download/kravspecifikationer/Energikrav%20version%205.pdf
http://www.fuktsakerhet.se/sv/fukt/fukttransp/Sidor/default.aspx
http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=973v
http://www8.tfe.umu.se/courses/maskinte/Kvalitet1/LCApresentation_010921.pdf
https://www.energimyndigheten.se/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Finansiering-och-inkop/Livscykelkostnad/
https://www.energimyndigheten.se/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Finansiering-och-inkop/Livscykelkostnad/
https://www.sgbc.se/om-oss
https://www.sgbc.se/var-verksamhet/breeam
http://www.breeam.org/page.jsp?id=224
http://www.usgbc.org/leed
https://www.sgbc.se/var-verksamhet/leed


 

  91 
 

[113] https://www.sgbc.se/om-miljoebyggnad Läst: 2015-04-06 

[114]http://www.bastaonline.se/ombasta/miljocertifieringssystem.4.386979f513a1a3

437392ca.html Läst: 2015-04-03 

[115]http://www.paroc.se/~/media/Files/Brochures/Sweden/Passive-house-

concept-VTT-SE.ashx Läst: 2015-03-28 

[116] http://www.bastaonline.se/ombasta.4.386979f513a1a34373953e.html Läst: 

2015-04-07 

[117]http://www.bastaonline.se/ombasta/karnvarden.4.386979f513a1a34373958b.ht

ml Läst: 2015-04-07 

[118]https://www.sundahus.se/media/125906/120425%20allm%C3%A4nna%20vill

kor%20bed%C3%B6mning_begr%C3%A4nsat%20ansvar_ny%20adress.pdf Läst: 

2015-04-05 

[119] https://www.sundahus.se/about/environment.aspx Läst: 2015-04-05 

[120]https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1291978

&fileOId=1917411 Läst: 2015-05-01 

[121] http://www.novia.fi/kluck/assets/Uploads/Jarnstrom.pdf Läst: 2015-05-02 

[122] http://www.sjukahus.se/handbook.asp?c=7 Läst: 2015-05-02 

[123] http://sv.wikipedia.org/wiki/Polycykliska_aromatiska_kolv%C3%A4ten Läst: 

2015-05-02 

[124] http://sv.wikipedia.org/wiki/Polyvinylklorid Läst: 2015-05-03 

[125]http://sv.wikipedia.org/wiki/Aldehyd Läst: 2015-05-03 

[126]http://www.kiilto.se/se/byggprodukter/broschyrer/certifikat/ Läst: 2015-05-03 

[127]http://www.rakennustieto.fi/index/english/emissionclassificationofbuildingma

terials.html Läst: 2015-05-20 

[128]https://www.rakennustieto.fi/material/attachments/5fzHVf7Ed/newfolder/5ss

TLMz6q/M1_Classified_Products.pdf 2 Läst: 015-05-20 

[129] http://www.isover.se/konstruktionsl%C3%B6sningar/bbr/akustik Läst: 2015-

05-10 

[130] http://www.isover.se/konstruktionsl%C3%B6sningar/bbr/brand Läst: 2015-

05-10 

[131] http://www.ekologiskabyggvaruhuset.se/638/linisolering Läst: 2015-05-10 

https://www.sgbc.se/om-miljoebyggnad
http://www.bastaonline.se/ombasta/miljocertifieringssystem.4.386979f513a1a3437392ca.html
http://www.bastaonline.se/ombasta/miljocertifieringssystem.4.386979f513a1a3437392ca.html
http://www.paroc.se/~/media/Files/Brochures/Sweden/Passive-house-concept-VTT-SE.ashx
http://www.paroc.se/~/media/Files/Brochures/Sweden/Passive-house-concept-VTT-SE.ashx
http://www.bastaonline.se/ombasta.4.386979f513a1a34373953e.html
http://www.bastaonline.se/ombasta/karnvarden.4.386979f513a1a34373958b.html
http://www.bastaonline.se/ombasta/karnvarden.4.386979f513a1a34373958b.html
https://www.sundahus.se/media/125906/120425%20allm%C3%A4nna%20villkor%20bed%C3%B6mning_begr%C3%A4nsat%20ansvar_ny%20adress.pdf
https://www.sundahus.se/media/125906/120425%20allm%C3%A4nna%20villkor%20bed%C3%B6mning_begr%C3%A4nsat%20ansvar_ny%20adress.pdf
https://www.sundahus.se/about/environment.aspx
https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1291978&fileOId=1917411
https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1291978&fileOId=1917411
http://www.novia.fi/kluck/assets/Uploads/Jarnstrom.pdf
http://www.sjukahus.se/handbook.asp?c=7
http://sv.wikipedia.org/wiki/Polycykliska_aromatiska_kolv%C3%A4ten
http://sv.wikipedia.org/wiki/Polyvinylklorid
http://sv.wikipedia.org/wiki/Aldehyd
http://www.kiilto.se/se/byggprodukter/broschyrer/certifikat/
http://www.rakennustieto.fi/index/english/emissionclassificationofbuildingmaterials.html
http://www.rakennustieto.fi/index/english/emissionclassificationofbuildingmaterials.html
https://www.rakennustieto.fi/material/attachments/5fzHVf7Ed/newfolder/5ssTLMz6q/M1_Classified_Products.pdf
https://www.rakennustieto.fi/material/attachments/5fzHVf7Ed/newfolder/5ssTLMz6q/M1_Classified_Products.pdf
http://www.isover.se/konstruktionsl%C3%B6sningar/bbr/akustik
http://www.isover.se/konstruktionsl%C3%B6sningar/bbr/brand
http://www.ekologiskabyggvaruhuset.se/638/linisolering


 

  92 
 

[132] http://www.ekobyggportalen.se/byggmaterial/isolering/ Läst: 2015-05-11 

[133] http://www.norgips.se/miljo_kvalitet Läst: 2015-05-11 

[134] http://www.foamglas.com/sv/building/anvaendningsomraden/ Läst: 2015-05-

05 

[135] 

http://www.foamglas.se/__/frontend/handler/document.php?id=310&type=42 

Läst: 2015-05-05 

[136] 

http://www.foamglas.se/__/frontend/handler/document.php?id=332&type=42 

Läst: 2015-05-13 

[137] Produktbeskrivning Foamglas 

http://www.foamglas.se/__/frontend/handler/document.php?id=315&type=42 

Läst: 2015-05-13 

[138] http://www.masonitebeams.se/masonite-beams-i-balk/produktfoerdelar/ 

Läst: 2015-04-15 

[139] http://www.masonitebeams.se/masonite-beams-i-balk/vaegg/ Läst: 2015-04-

15 

[140]http://www.masonitebeams.se/masonite-beams-ab/naturliga-produkter-foer-

ett-haallbart-samhaelle/ Läst: 2015-04-15 

[141] 

http://www.sp.se/sv/units/energy/eti/Documents/SP_Rapp_2010_09_Etapp_C.pd

f SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Rapport 2010:09 ISBN 978-91-86319-45-8 

ISSN 0284-5172 Borås 2010, skriven av: Paula Wahlgren. Läst: 2015-03-30 

[142]http://www.sp.se/sv/units/energy/eti/documents/slutversion%20word%20rev

%20juni%20laguppl.pdf  Per Ingvar Sandberg Eva Sikander Paula Wahlgren Bengt 

Larsson Läst: 2015-03-31 

[143] http://www.sp.se/sv/index/information/fireclassification/sidor/default.aspx 

Läst: 2015-03-30 

[144]http://www.traguiden.se/om-tra/byggfysik/brandsakerhet/brandklasser-for-

material-och-konstruktioner/ Läst: 2015-05-24 

[145] http://www.isolina.com/se/IsolinaBroschyrSWE.pdf Läst: 2015-05-24 

[146] http://www.paroc.se/knowhow/brand/brandklassificering Läst: 2015-05-24 

http://www.ekobyggportalen.se/byggmaterial/isolering/
http://www.norgips.se/miljo_kvalitet
http://www.foamglas.com/sv/building/anvaendningsomraden/
http://www.foamglas.se/__/frontend/handler/document.php?id=310&type=42
http://www.foamglas.se/__/frontend/handler/document.php?id=332&type=42
http://www.foamglas.se/__/frontend/handler/document.php?id=315&type=42
http://www.masonitebeams.se/masonite-beams-i-balk/produktfoerdelar/
http://www.masonitebeams.se/masonite-beams-i-balk/vaegg/
http://www.masonitebeams.se/masonite-beams-ab/naturliga-produkter-foer-ett-haallbart-samhaelle/
http://www.masonitebeams.se/masonite-beams-ab/naturliga-produkter-foer-ett-haallbart-samhaelle/
http://www.sp.se/sv/units/energy/eti/Documents/SP_Rapp_2010_09_Etapp_C.pdf
http://www.sp.se/sv/units/energy/eti/Documents/SP_Rapp_2010_09_Etapp_C.pdf
http://www.sp.se/sv/units/energy/eti/Documents/SP_Rapp_2010_09_Etapp_C.pdf
http://www.sp.se/sv/units/energy/eti/Documents/SP_Rapp_2010_09_Etapp_C.pdf
http://www.sp.se/sv/units/energy/eti/documents/slutversion%20word%20rev%20juni%20laguppl.pdf
http://www.sp.se/sv/units/energy/eti/documents/slutversion%20word%20rev%20juni%20laguppl.pdf
http://www.sp.se/sv/index/information/fireclassification/sidor/default.aspx
http://www.traguiden.se/om-tra/byggfysik/brandsakerhet/brandklasser-for-material-och-konstruktioner/
http://www.traguiden.se/om-tra/byggfysik/brandsakerhet/brandklasser-for-material-och-konstruktioner/
http://www.isolina.com/se/IsolinaBroschyrSWE.pdf
http://www.paroc.se/knowhow/brand/brandklassificering


 

  93 
 

[147] http://www.stofix.se/stofix/tegelbekladnad/problem-med-traditionell-

tegelmurning Läst: 2015-04-24 

[148]http://www.isover.se/files/Isover_SE/Produkter/Byggisolering/Arbetsanvisnin

gar/2014/Arbetsanvisningar%20lufttathet%20o%20fuktsakerhet.pdf Läst: 2015-04-

24 

[149]http://www.passivhuscentrum.se/sites/default/files/kravspecifikation_feby12_

-_bostader_sept.pdf Läst: 2015-05-25 

[150]http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2007/bostader

_och_nya_ljudkrav.pdf Läst: 2015-05-25 

[151]http://se.varme.danfoss.com/PCMFiles/5/HE_se/vart_att_veta/rumstemperat

ur.pdf?VMenu=KEEP&MenuUID= 2015-04-29 

[152]http://www.icopal.se/Produktsortiment/vagg_golv_grund/lufttatt%20hus/vin

dskydd.aspx 2015-04-29 

[153] http://isover.se/multi-comfort+house 2015-04-23 

[154] http://www.isover.se/multi-comfort+house/ekonomi 2015-04-23 

[155]http://www.isover.se/milj%c3%b6+och+h%c3%a4lsa/milj%c3%b6bed%c3%b6

mning+av+produkter 2015-04-23 

[156]http://www.isover.se/milj%C3%B6+och+h%C3%A4lsa/milj%C3%B6certifierin

g+av+byggnader 2015-04-23 

[157] “IsoverBoken” Guide för arkitekter, konstruktörer och entreprenörer. 

https://bilda.kth.se/courseId/8917/node.do?id=19791066&ts=1349442479260&u=1

267029573 Läst: 2015-04-02 

[158] 

http://www.foamglas.se/__/frontend/handler/document.php?id=597&type=42 

Läst: 2015-04-07 

[159] http://www.svenskbetong.se/hallbart-byggande-bp/bestaendighet.html Läst: 

2015-04-04 

[160]http://www.svenskbetong.se/betong-a-energi.html 

http://www.svenskbetong.se/images/Faktablad_om_betong/SV_Betong_Prod_Lju

d.pdf Läst: 2015-04-04 

[161]http://www.svenskbetong.se/betongens-egenskaper/fukt.html Läst: 2015-04-

04 

http://www.stofix.se/stofix/tegelbekladnad/problem-med-traditionell-tegelmurning
http://www.stofix.se/stofix/tegelbekladnad/problem-med-traditionell-tegelmurning
http://www.isover.se/files/Isover_SE/Produkter/Byggisolering/Arbetsanvisningar/2014/Arbetsanvisningar%20lufttathet%20o%20fuktsakerhet.pdf
http://www.isover.se/files/Isover_SE/Produkter/Byggisolering/Arbetsanvisningar/2014/Arbetsanvisningar%20lufttathet%20o%20fuktsakerhet.pdf
http://www.passivhuscentrum.se/sites/default/files/kravspecifikation_feby12_-_bostader_sept.pdf
http://www.passivhuscentrum.se/sites/default/files/kravspecifikation_feby12_-_bostader_sept.pdf
http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2007/bostader_och_nya_ljudkrav.pdf
http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2007/bostader_och_nya_ljudkrav.pdf
http://se.varme.danfoss.com/PCMFiles/5/HE_se/vart_att_veta/rumstemperatur.pdf?VMenu=KEEP&MenuUID=
http://se.varme.danfoss.com/PCMFiles/5/HE_se/vart_att_veta/rumstemperatur.pdf?VMenu=KEEP&MenuUID=
http://www.icopal.se/Produktsortiment/vagg_golv_grund/lufttatt%20hus/vindskydd.aspx
http://www.icopal.se/Produktsortiment/vagg_golv_grund/lufttatt%20hus/vindskydd.aspx
http://isover.se/multi-comfort+house
http://www.isover.se/multi-comfort+house/ekonomi
http://www.isover.se/milj%c3%b6+och+h%c3%a4lsa/milj%c3%b6bed%c3%b6mning+av+produkter
http://www.isover.se/milj%c3%b6+och+h%c3%a4lsa/milj%c3%b6bed%c3%b6mning+av+produkter
http://www.isover.se/milj%C3%B6+och+h%C3%A4lsa/milj%C3%B6certifiering+av+byggnader
http://www.isover.se/milj%C3%B6+och+h%C3%A4lsa/milj%C3%B6certifiering+av+byggnader
https://bilda.kth.se/courseId/8917/node.do?id=19791066&ts=1349442479260&u=1267029573
https://bilda.kth.se/courseId/8917/node.do?id=19791066&ts=1349442479260&u=1267029573
http://www.foamglas.se/__/frontend/handler/document.php?id=597&type=42
http://www.svenskbetong.se/hallbart-byggande-bp/bestaendighet.html
http://www.svenskbetong.se/betong-a-energi.html
http://www.svenskbetong.se/images/Faktablad_om_betong/SV_Betong_Prod_Ljud.pdf
http://www.svenskbetong.se/images/Faktablad_om_betong/SV_Betong_Prod_Ljud.pdf
http://www.svenskbetong.se/betongens-egenskaper/fukt.html


 

  94 
 

[162] Aquapanel Outdoor  

http://www.knaufdanogips.se/index.php/produkter/yttervaggar-

produkter/byggskivor-utvandigt/vindskyddsskivor/produkter-yttervagg-

vindskyddsskivor-ap-outdoor Läst: 2015-04-13 

[163]http://www.knaufdanogips.se/index.php/produkter/yttervaggar-

produkter/byggskivor-utvandigt/vindskyddsskivor/weatherboard-2-0-

produkter?phpMyAdmin=b385846a2f615fea1b8a3808f45801ba Läst: 2015-04-13 

[164]http://www.lindab.com/se/Documents/Byggkomponenter%20och%20Hall%20

PDF/Systeml%C3%B6sningar%20v%C3%A4gg.pdf Läst: 2015-04-13 

[165] http://www.stalforbund.com/Staldag2010/Passivhusproduksjon.pdf Läst: 

2015-05-09 

[166] http://www.koljern.se/__/frontend/handler/document.php?id=129&type=42 

Läst: 2015-05-04 

[167]http://www.koljern.se/se/koljern/mainnavigation/teknik_och_miljoe/dimensi

onering_tekniska_data_och_rapporter/ Läst: 2015-05-04 

[168] http://www.koljern.se/__/frontend/handler/document.php?id=113&type=42 

Läst: 2015-05-04 

[169] http://www.koljern.se/__/frontend/handler/document.php?id=103&type=42 

Läst: 2015-05-04 

[170] http://www.masonitebeams.se/konstruktion-och-montage/ Läst: 2015-05-06 

[171] http://www.ekologiskabyggvaruhuset.se/638/linisolering Läst: 2015-05-06 

[172] http://www.masonitebeams.se/ Läst: 2015-05-06 

[173]http://www.masonitebeams.se/dokumentation/ Läst: 2015-05-06 

[174]http://www.iba-hamburg.de/fileadmin/Mediathek/Whitepaper/14-06-

16_White_Paper_WOODCUBE.pdf Läst: 2015-05-09 

[175] http://www.ekobyggportalen.se/byggmaterial/tra/ Läst: 2015-05-09 

[176] http://www.ekobyggportalen.se/huskonstruktioner/trahus-massiva/ Läst: 

2015-05-09 

[177]http://www.e2b2.se/~/media/e2b2/Files/CERBOF/Slutrapporter/76_Slutrapp

ort_CERBOF.ashx Läst: 2015-05-16 

[178]http://www.paroc.se/losningar-och-produkter/losningar/lufttathet/luft-och-

angtathet Läst: 2015-03-25 

http://www.knaufdanogips.se/index.php/produkter/yttervaggar-produkter/byggskivor-utvandigt/vindskyddsskivor/produkter-yttervagg-vindskyddsskivor-ap-outdoor
http://www.knaufdanogips.se/index.php/produkter/yttervaggar-produkter/byggskivor-utvandigt/vindskyddsskivor/produkter-yttervagg-vindskyddsskivor-ap-outdoor
http://www.knaufdanogips.se/index.php/produkter/yttervaggar-produkter/byggskivor-utvandigt/vindskyddsskivor/produkter-yttervagg-vindskyddsskivor-ap-outdoor
http://www.knaufdanogips.se/index.php/produkter/yttervaggar-produkter/byggskivor-utvandigt/vindskyddsskivor/weatherboard-2-0-produkter?phpMyAdmin=b385846a2f615fea1b8a3808f45801ba
http://www.knaufdanogips.se/index.php/produkter/yttervaggar-produkter/byggskivor-utvandigt/vindskyddsskivor/weatherboard-2-0-produkter?phpMyAdmin=b385846a2f615fea1b8a3808f45801ba
http://www.knaufdanogips.se/index.php/produkter/yttervaggar-produkter/byggskivor-utvandigt/vindskyddsskivor/weatherboard-2-0-produkter?phpMyAdmin=b385846a2f615fea1b8a3808f45801ba
http://www.lindab.com/se/Documents/Byggkomponenter%20och%20Hall%20PDF/Systeml%C3%B6sningar%20v%C3%A4gg.pdf
http://www.lindab.com/se/Documents/Byggkomponenter%20och%20Hall%20PDF/Systeml%C3%B6sningar%20v%C3%A4gg.pdf
http://www.stalforbund.com/Staldag2010/Passivhusproduksjon.pdf
http://www.koljern.se/__/frontend/handler/document.php?id=129&type=42
http://www.koljern.se/se/koljern/mainnavigation/teknik_och_miljoe/dimensionering_tekniska_data_och_rapporter/
http://www.koljern.se/se/koljern/mainnavigation/teknik_och_miljoe/dimensionering_tekniska_data_och_rapporter/
http://www.koljern.se/__/frontend/handler/document.php?id=113&type=42
http://www.koljern.se/__/frontend/handler/document.php?id=103&type=42
http://www.masonitebeams.se/konstruktion-och-montage/
http://www.ekologiskabyggvaruhuset.se/638/linisolering
http://www.masonitebeams.se/
http://www.masonitebeams.se/dokumentation/
http://www.iba-hamburg.de/fileadmin/Mediathek/Whitepaper/14-06-16_White_Paper_WOODCUBE.pdf
http://www.iba-hamburg.de/fileadmin/Mediathek/Whitepaper/14-06-16_White_Paper_WOODCUBE.pdf
http://www.ekobyggportalen.se/byggmaterial/tra/
http://www.ekobyggportalen.se/huskonstruktioner/trahus-massiva/
http://www.e2b2.se/~/media/e2b2/Files/CERBOF/Slutrapporter/76_Slutrapport_CERBOF.ashx
http://www.e2b2.se/~/media/e2b2/Files/CERBOF/Slutrapporter/76_Slutrapport_CERBOF.ashx
http://www.paroc.se/losningar-och-produkter/losningar/lufttathet/luft-och-angtathet
http://www.paroc.se/losningar-och-produkter/losningar/lufttathet/luft-och-angtathet


 

  95 
 

[179]http://www.iba-hamburg.de/en/projects/the-building-exhibition-within-the-

building-exhibition/smart-material-houses/woodcube/projekt/woodcube.html Läst: 

2015-05-09 

[180]http://www.fristadbygg.se/files/user/Darfor_massivtra.pdf Läst: 2015-05-11 

[181]http://www.boverket.se/contentassets/a9a584aa0e564c8998d079d752f6b76d/

bbr-bfs-2011-6-tom-bfs-2015-3-konsoliderad.pdf Läst: 2015-05-01  

[182]http://holding.gu.se/Erbjudande/id-

tavlingar/LIV+2011/Vad+%C3%A4r+H%C3%A5llbarhet Läst: 2015-05-27 

9.4 Personlig kommunikation 

[200] Linus R. Intervjuad av: Christopher R. och Rasmus N.J., 13 april 2015. 

[201] Mattias E. Intervjuad av: Christopher R. och Rasmus N.J. 11 maj 2015. 

[202] Stina Å. Intervjuad av: Christopher R. och Rasmus N.J. 12 maj 2015. 

[203] Anders R. och Björn E. Intervjuad av: Christopher R. och Rasmus N.J. 25 maj 

2015.  

9.5 Bilder/figurer 

[204]http://www.fastighetstidningen.se/ny-motesplats-for-hallbart-byggande/ 

2015-05-18 

[205]http://www.mynewsdesk.com/se/tyrens/pressreleases/tyrens-leder-

utvecklingen-av-livscykelanalyser-i-byggnader-969455 2015-05-18 

[206]http://www.trivselhus.se/nyheter/vad-ar-ett-passivhus/ 2015-05-18 

[207]http://byggsystem.knaufdanogips.se/physics/ph_fire/constructions.html 2015-

05-18 

[208] Cellular glass insulation, a cost-effetive and environmentally sustainable 

solution. [Schaumglas-Dämmstoff, Wirtschaftlich und umweltverträglich Dämmen.] 

Markus Welter, Luzern 2015-04-17 

  

http://www.iba-hamburg.de/en/projects/the-building-exhibition-within-the-building-exhibition/smart-material-houses/woodcube/projekt/woodcube.html
http://www.iba-hamburg.de/en/projects/the-building-exhibition-within-the-building-exhibition/smart-material-houses/woodcube/projekt/woodcube.html
http://www.fristadbygg.se/files/user/Darfor_massivtra.pdf
http://www.boverket.se/contentassets/a9a584aa0e564c8998d079d752f6b76d/bbr-bfs-2011-6-tom-bfs-2015-3-konsoliderad.pdf
http://www.boverket.se/contentassets/a9a584aa0e564c8998d079d752f6b76d/bbr-bfs-2011-6-tom-bfs-2015-3-konsoliderad.pdf
http://holding.gu.se/Erbjudande/id-tavlingar/LIV+2011/Vad+%C3%A4r+H%C3%A5llbarhet
http://holding.gu.se/Erbjudande/id-tavlingar/LIV+2011/Vad+%C3%A4r+H%C3%A5llbarhet
http://www.fastighetstidningen.se/ny-motesplats-for-hallbart-byggande/
http://www.mynewsdesk.com/se/tyrens/pressreleases/tyrens-leder-utvecklingen-av-livscykelanalyser-i-byggnader-969455
http://www.mynewsdesk.com/se/tyrens/pressreleases/tyrens-leder-utvecklingen-av-livscykelanalyser-i-byggnader-969455
http://www.trivselhus.se/nyheter/vad-ar-ett-passivhus/
http://byggsystem.knaufdanogips.se/physics/ph_fire/constructions.html


 

  96 
 

  



 

  97 
 

10 Bilagor 

Bilaga 1. Underlag och poängsättning för samtliga konstruktioners kriterier. 

 

Poängsättning av byggbarhet. Poäng baseras på erfarenhet.  

 

Poängsättning av brand. Poäng baseras på erfarenhet och euroklasser för de 

ingående materialen.  

 

Poängsättning av fuktsäkerhet. Poäng grundas på erfarenhet och en fuktanalys. 

 

Poängsättning av estetik. Poäng baseras på flexibilitet för fasad. 
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Poängsättning av förvaltning. Poängen grundas på förvaltningskostnader och en 

riskanalys för fukt och byggbarhet.  

 

Poängsättning av inomhusmiljön. Poäng grundar sig på ljudklasser, riskanalys 

kring emissioner pga.de ingående materialens brand- och fuktpåverkan samt 

yttemperaturer på insida vägg. 
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Poängsättning av energiförluster. Poäng baseras på U-värden och lufttäthet för 

ytterväggskonstruktionerna.  

 

Poängsättning av livscykelkostnad. Poäng grundas på en LCC-analys med värden 

för investerings-, underhålls-, arbets-, och driftkostnad.  

 

Poängsättning av miljöpåverkan. Poäng grundas på koldioxidutsläpp, icke-

förnybar energi och certifieringar/märkningar. 
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Bilaga 2. Beräkningsgång för förvaltningskostnader för underhåll av fasad med 

värden från Repab, fakta och underhållskostnader[49]. 

Material Kostnad per 
m² 

Typhus = 756 
m² vägg 

Antal 
genomförning-
ar på 100 år 

Totalkostnad 
per år 

Tegel 110 kr/m² 
(Kalkfärg) 

x 756 m² 5 4158 kr 

Puts 820 kr/m² 
(Omputsning) 

x 756 m² Skyddad tid = 
35 år ger 2,8 
ggr 

17712 kr 

 113 kr/m² 
(Strykning) 

x 756 m² Skyddad tid = 
35 ger 2,8 ggr 

4271,4 kr 

Träpanel 640 kr/m² 
(Byte av 
trämaterial) 

x 756 m² 2 9072 kr 

Träskivor 600 kr/m² 
(Byte av 
trämateral) 

x 756 m² 2 9677 kr 

Målning 280 kr/m² x 756 m² 5 10584 kr 

Kommentar: Ytterväggskonstruktioner med tegelfasad poängsätts som 

“underhållsfri”, men antas kalkfärgas 5 gånger under sin livstid. Träfasader antas 

målas och bytas ut minst två gånger under sin livstid. Putsfasader kräver 

omputsning, skyddad tid 35 år.  
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Bilaga 3. Beräkning av driftkostnad för transmissionsförluster- och luftläckage för ett 

typhus med total väggarea 756 m². Energiberäkningen utförs genom att tillämpa 

varje ytterväggskonstruktion på typhuset med unikt U-värde och lufttäthet. 

 

 

 

Kommentar: gradtimmar för Stockholm avläses ur Projektering av VVS-

installationer[42] och linjär interpolation görs mellan Tg och Tun för ett värde av 

94640 för Gt.  
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Kommentar: “För byggnader med fläktstyrd balanserad ventilation 

rekommenderas att luftläckningen vid 50 Pa divideras med 20 för att få ett värde 

på aktuell lufttäthet”. För typhuset antas fläktstyrd balanserad ventilation”[50] 

 

Kommentar: lufttäthetens inverkan adderas till transmissionsförlusterna och en 

total kostnad, kr/kWh beräknas.  
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Bilaga 4. Kostnadsberäkningar för utebliven årlig hyresintäkt, total drift-, och 
investeringskostnad för typhus. Slankaste konstruktionen är Homogena träväggen 
med massivt trä. 
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Bilaga 5. LCC-analyser på ytterväggskonstruktionerna m.h.t. drift-, underhåll-, 

arbets- och investeringskostnad. Livscykelkostnad beräknat för typhus på en 100-års 

period. 

 

Livscykelkostnad för Träregelstomme, Stålregelstomme och Sandwichelement med 

Foamglas.  
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Livscykelkostnad för Koljernelement, Betong och lättmasonitbalkar samt Homogen 

trävägg – massivträ.    
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Bilaga 6. U-värdesberäkningar för Sandwichelement med Foamglas och Koljern som 

inte hade givna värden i litteraturstudien. 
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Bilaga 7. Data för ytterväggarnas ingående material. Används för beräkningar av icke 

förnybar energi och koldioxidutsläpp för ytterväggskonstruktionerna. Värden hämtas 

från Details for passive houses[48].  
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Bilaga 8. LCA-analyser för koldioxidutsläpp och icke-förnybar energi. Beräkning görs 

med värden från bilaga 7.  

 

Koldioxidutsläpp och icke förnybar energi för Träregelstomme.  

 

Koldioxidutsläpp och icke förnybar energi för Stålregelstomme. 

  

Koldioxidutsläpp och icke förnybar energi för Sandwichelement med Foamglas.  

 

Koldioxidutsläpp och icke förnybar energi för Koljernelement. 
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Koldioxidutsläpp och icke förnybar energi för Betong med lättmasonitbalkar. 

  

Koldioxidutsläpp och icke förnybar energi för Homogen trävägg – 

massivträkonstruktion. 
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Bilaga 9. Underlag för poängsättning av Sandwichelement utan Foamglas. 
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Bilaga 10. Kostnadsberäkningar för utebliven årlig hyresintäkt, total drift-, och 
investeringskostnad för Sandwichelement utan Foamglas på typhuset. 
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Bilaga 11. U-värdesberäkning för Sandwichelement utan Foamglas. 
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Bilaga 12. LCC-analys på Sandwichelement utan Foamglas m.h.t. drift-, underhåll-, 

arbets- och investeringskostnad. Livscykelkostnad beräknat för typhus på en 100-års 

period. 
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Bilaga 13. Beräkning av driftkostnad för transmissionsförluster- och luftläckage för 

Sandwichelement utan Foamglas applicerat på ett typhus med total väggarea 756 m².  

 

LCA-analyser för koldioxidutsläpp och icke-förnybar energi för Sandwichelement 

utan Foamglas. Beräkningar görs med värden från bilaga 7.  

 


