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Sammanfattning 

I byggbranschen används idag ett flertal olika typer av ytterväggar. Det alla ytterväggar har gemensamt 

är att de påverkar byggnadens ytanvändning genom att spela in på hur stor del av byggnadens totala 

area som är bostadsyta. Arbetet granskar tre väggkonstruktioner, en putsbärarvägg, en sandwichvägg 

och en utfackningsvägg, med avsikt att föreslå tunnare alternativ som uppfyller samma tekniska krav. 

De tekniska krav som beaktas är brandklass, ljudklass, fuktsäkerhet och värmegenomgångskoefficient. 

Väggens hållfasthet beaktas även där den har relevans för väggens tjocklek. 

Ett flertal material i utgångsväggarna kunde bytas ut till effektivare alternativ. Detta konstaterades vid 

analys av utgångsväggarna och informationssökning kring effektivare byggmaterial. Med hjälp av de 

effektivare materialen som funnits under arbetet har tunnare förslagsväggar baserade på 

utgångsväggarna presenterats. Dessa uppfyller samma tekniska krav som de utgångsväggar de är 

baserade på. 

Ett jämförelseverktyg har skapats åt uppdragsgivaren. Verktyget underlättar U-värdesberäkning samt 

jämförelse av två väggars tjocklek och U-värde.  

Samtliga väggar som studerats har kunnat utföras tunnare. Den största tjockleksminskningen som 

åstadkoms var 96 millimeter, vilket motsvarar en minskning med 22,5%. 

Nyckelord: 

BOA, bostadsarea, BOA/BTA, effektivare, byggmaterial, ytterväggar, U-värde, PIR 
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Abstract 

Several different variations of external walls are today being used in the construction industry. What all 

of these have in common is the fact that they affect how much of a buildings total area is used as living 

space. This study examines three external wall constructions and presents thinner alternatives which 

meets the same technical requirements as the walls they were based on. The technical requirements 

that have been examined are fire safety, noise reduction, moisture protection and thermal insulation. 

The constructions strength has also been examined if considered relevant to make the walls thinner. 

Several materials in the initial walls could be replaced. This was determined during the analysis of the 

initial walls and in the search of more effective building materials. With the help of these effective 

building materials, thinner walls have been presented, which meet the same technical requirements as 

the walls they were based on. 

A comparison tool has been developed for the outsourcer. The tool simplifies the calculation of a 

constructions heat transfer coefficient and the comparison of two constructions thicknesses and heat 

transfer coefficients. 

Thinner alternatives to all of the initial walls have been presented. The biggest achieved difference in 

thickness was 96 millimeters. This thickness difference corresponds to a reduction of 22,5%. 

Keywords:  

Living space, effective, external walls, building materials, heat transfer coefficient, PIR 
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Förord 

Detta examensarbete är det avslutande momentet i vår utbildning Högskoleingenjör Byggteknik och 

design, 180 hp vid Kungliga Tekniska Högskolan. Arbetet har utförts i samarbete med Sh bygg, sten 

och anläggning AB och motsvarar 15 hp. Idén till arbetet togs fram i samråd med vår handledare 

Magnus Fernström på Sh bygg. Det vi hoppas åstadkomma med arbetet är att underlätta valet av 

ytterväggar för Sh bygg samt ge exempel på effektivare konstruktioner. 

Vi vill rikta ett stort tack till våra handledare Magnus Fernström och Mikael Eriksson för deras stöd 

under arbetet. Vi vill även tacka Johan Westerlund, Lennart Nilsson och Tobias Nygren samt alla andra 

vi varit i kontakt med som besvarat våra frågor och gjort arbetet möjligt. 

Handen den 7 juni 2016 

Philip Jacobsson & Jonathan Karlsson  
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Ordlista 

PBL - Plan- och bygglagen är den lag som i Sverige reglerar planläggning för mark, vatten och 

byggande. Innehåller bland annat föreskrifter om detaljplaner och bygglov. 

BBR - Boverkets byggregler, en samling av föreskrifter och allmänna råd för svenska byggnader. Följs 

BBR så uppfylls kraven som ställs i PBL. 

SS - Svensk Standard, standarder utgivna av Swedish Standards Institute. Följs SS så uppfylls kraven 

som ställs i BBR. 

Eurokod - För EU gemensamma dimensioneringsregler för bärverk till byggnader och byggnadsverk. 

Klimatskal - Tak, väggar och golv som omsluter en byggnad. 

BOA | Bostadsarea -  Den area som används för boende. Mäts till insidan av ytterväggar och 

mellanväggar. Allmänna utrymmen, schakt, soprum etc. inkluderas ej i denna area.  

BTA | Bruttoarea -  En byggnads totala area. Mäts till utsidan av ytterväggarna och arean för 

byggnadens alla plan summeras. 

BOA/BTA - Nyckeltal för utnyttjandegraden av boende i byggnader. 

EU-direktiv - Ett direktiv från Europeiska Unionen. Det är upp till alla medlemsländer att genomföra 

direktivet, men det är upp till de själva att bestämma tillvägagångssättet.  

NNE-hus - Nära-nollenergibyggnad. Än finns endast förslag från Boverket som definierar vad 

begreppet innebär. NNE-hus strävar efter att minimera en byggnads energianvändning. 

U-värde - Värmegenomgångkoefficient anger hur väl en byggnadsdel isolerar. Ett lågt värde skall 

eftersträvas. Formler finns i kap. 5.1.3. 

R - Värmegenomgångsmotstånd anger hur väl ett materialskikt isolerar. Ett högt värde skall 

eftersträvas. Formler finns i kap. 5.1.3. 

λ – Lambda-värde, värmekonduktivitet. Anger hur väl ett material isolerar. Ett lågt värde skall 

eftersträvas.  

Prefabricerat – Förtillverkat. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I byggbranschen används idag ett flertal olika typer och varianter av ytterväggar som är uppbyggda av 

ett flertal olika material. En yttervägg är den del i klimatskalet vars uppgift är att skydda byggnaden 

mot nederbörd, vind, buller, brand, kyla och fukt. Valet av yttervägg beror på många faktorer såsom 

projektets läge, kostnadsmål, tidsbegränsningar, krav från myndigheter och önskemål från kund. 

Det alla ytterväggar oavsett uppbyggnad har gemensamt är att de spelar in i kvoten mellan BOA och 

BTA. BOA ingår i BTA och skillnaden mellan dessa är den yta som inte används för boende. Detta är till 

exempel lägenhetsförråd, tvättstugor, trapphus och andra utrymmen som flerbostadshus måste ha 

enligt PBL. Ytterväggarna ingår inte heller i byggnadens BOA och är en byggnadsdel som kan förändras 

för att öka en byggnads BOA. Om ytterväggarna görs tunnare så ökar andelen BOA i kvoten mellan 

BOA och BTA. Kvoten är ett mått på yteffektivitet och visar på hur stor andel av den totala ytan som 

används till boende. I branschen finns en strävan efter att bygga så yteffektiva projekt som möjligt och 

det finns ofta mål för detta nyckeltal vid projektering. 

Om ytterväggarna i ett bostadsprojekt görs tunnare så skapar det mer bostadsyta i byggnaden. En ökad 

mängd bostadsyta ger mervärde för alla inblandade i ett projekt, såsom entreprenören, beställaren och 

brukaren. Mervärdet kan bestå av ökad bostadsyta vilket ger brukaren mer yta att bo på, beställaren 

mer yta att hyra ut eller sälja och entreprenören får bland annat en chans att vinna sidoanbud. 

(Fernström, 2016) Hur stor vinst som kan genereras av den ökade bostadsarean beror på ett flertal 

olika projektparametrar som har uteslutits i detta arbete.  

Alla byggnader ska uppföras i nära-nollenergiutförande från och med den 31 december 2020. Detta är 

ett krav som ställs på alla EU:s medlemsländer och är motiverat med att energiförbrukningen måste 

sänkas. Förslag på hur dessa krav ska uppfyllas har tagits fram av Boverket på uppdrag av regeringen. 

(Boverket 2, 2015) För att uppfylla kraven kommer branschen behöva göra en anpassning av 

energihushållningen. För klimatskalet kommer detta innebära att mer isolering behövs. Om branschen 

fortsätter att bygga med samma material och utföranden kommer ytterväggarna behöva bli mycket 

tjockare än vad de är idag. För att ytterväggarna inte ska reducera bostadsytan i morgondagens projekt 

måste branschen undersöka vilka nya material och lösningar som finns på marknaden. 

1.2 Målformulering 

Syftet med arbetet är att skapa mer BOA i Sh byggs kommande projekt. Arbetet ska även underlätta 

valet av yttervägg för Sh bygg i ett tidigt projektskede och förbereda Sh bygg på kommande energikrav.  

Målet med arbetet är att presentera förslag på tunnare ytterväggskonstruktioner. Dessa ska uppfylla 

samma tekniska krav som av Sh bygg givna ytterväggskonstruktioner. Ett annat mål är att även skapa 

ett verktyg som underlättar U-värdesberäkning och jämförelse av två ytterväggars tjocklek. 
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Frågeställningarna lyder: 

 Vilka förändringar kan genomföras i väggarnas uppbyggnad för att göra dessa tunnare? 

 Hur mycket tunnare kan utgångsväggarna göras utan att deras tekniska egenskaper försämras? 

 

1.3 Avgränsningar 

De tekniska egenskaper som har studerats för ytterväggarna under arbetet är brandklass, ljudklass, 

fuktsäkerhet och värmegenomgångskoefficient. Hållfasthet har bedömts där den har funnits intressant 

eller har kunnat påverkas av förändringar i bärande konstruktionsskikt. Har egenskapen ej varit 

relevant att undersöka har denna utelämnats för väggkonstruktionen. 

De fuktsäkerhetsparametrar som bedömts under arbetet är lufttäthet, skydd mot nederbörd, förekomst 

av byggfukt och riskkonstruktioner. Dessa parametrar anses kritiska för att undvika fuktproblem i en 

ytterväggskonstruktion. 

De väggar som presenteras i slutet av rapporten är baserade på givna ytterväggskonstruktioner och 

uppfyller samma tekniska krav som ställs på dessa. Ingen hänsyn har tagits till anslutningar i väggen 

vid U-värdesberäkning eller vid bedömning av tekniska egenskaper. Inga kostnader har beaktats under 

arbetet eftersom de är projektberoende. Av samma anledning har heller inga tidsaspekter beaktats 

under arbetet. 

1.4 Lösningsmetoder 

Utgångsväggarna och dess ingående material har studerats med syftet att bestämma tekniska 

egenskaper samt finna förbättringspotential. Med förbättringspotential avses ett material eller skikt 

som skulle kunna ersätta ett eller flera skikt utan att försämra väggens tekniska egenskaper. 

Brand- och ljudklasser för de givna väggarna har samlats in från tillverkare av prefabricerade element, 

branschorganisationer samt litteratur. Om brand- eller ljudklass saknats har väggen jämförts med 

liknande, klassade väggar och antagande om brand- samt ljudklass gjorts. För att säkert kunna ange en 

brand- eller ljudklass måste en konstruktion testas i laboratorium eller i fält. Om inget annat anges är 

ljud- och brandklasser i denna rapport bedömningar gjorda med stöd av litteratur och fackmän. 

I de fall förbättringspotential har funnits hos utgångsväggarna har alternativa material som kan ge ett 

tunnare materialskikt sökts. Leverantörer av byggmaterial och prefabricerade element har kontaktas 

för sammanställning av information och egenskaper för olika byggmaterial och konstruktionslösningar. 

För varje materialtyp har olika produkter undersökts för att mellan de olika kunna välja den som 

passar väggen bäst. 
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Insamlad information och materialegenskaper har använts för beräkningar av U-värde och för att finna 

alternativa uppbyggnader. Med de nya materialen har alternativa lösningar komponerats till nya 

väggkonstruktioner. 

Vid beräkning av U-värde för väggkonstruktionerna har approximerade värden beräknats med hjälp av 

handberäkningsmetoder. Dessa har inhämtats från utbildningens kurser i byggteknik samt från 

Swedisol, branchorganisationen för Sveriges ledande isoleringsföretag. Ett verktyg utvecklades i Excel 

under arbetet för att underlätta kommande beräkningar av U-värden och jämförelse av väggar. 

Nya väggkonstruktioner togs fram med avsikt att behålla de tekniska egenskaperna. De antagna 

tekniska egenskaperna kontrollerades sedan av konsulter inom varje berört område. De tekniska 

egenskaperna för utgångsväggarna och förslagsväggarna jämfördes för att fastställa att de senare 

uppfyller samma krav som utgångsväggarna. 
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2 Nulägesbeskrivning 

Sh bygg startades 1923 och är ett av branschens äldsta familjeägda entreprenadföretag. Sh bygg utför 

allt från mindre projekt inom bygg-, sten- och anläggningsarbeten till totalentreprenader om 300 

miljoner kronor.  Antalet anställda är cirka 300 personer och huvudkontoret är beläget i Uppsala. 

Mindre kontor finns även i Stockholm, Upplands Väsby och Östhammar. (Fernström, 2016) 

Sh bygg är verksamma inom flera olika verksamhetsområden, bland annat ROT, markarbeten, 

anläggningsarbeten, trädgårdsarbeten, stensättning och numera även nybyggnad. Inom samtliga 

områden där de är verksamma har de egen personal. Två nybyggnadsprojekt av flerbostadshus startade 

2015 i Uppsala och är de första nybyggnadsprojekt som Sh bygg är generalentreprenör för. (Fernström, 

2016) 

Då Sh bygg står inför valet av ytterväggar i projekteringsstadiet kan processen ta lång tid och en del 

beräkningar genomförs för hand. De önskar ett verktyg som möjliggör en kortare process. Arbetet har 

resulterat i ett sådant verktyg samt undersökt vilka alternativa byggmaterial som kan ge en tunnare 

väggkonstruktion. Dessa material har sedan implementeras i givna ytterväggar för att skapa tunnare 

väggkonstruktioner. 

De av Sh bygg givna ytterväggarna har använts som utgångspunkt i arbetet. Detta för att rikta arbetet 

mot Sh bygg och efter avslutat arbete ge förslag på väggkonstruktioner som för dem är användförbara. 

Då affärsområdet nybyggnad är nytt för Sh bygg så fanns endast två tidigare använda 

ytterväggskonstruktioner att tillgå. Dessa var ett sandwichelement och en putsbärarvägg. Ytterligare en 

ytterväggskonstruktion antogs i samråd med Sh bygg som utgångsvägg. Den tredje väggen var en 

utfackningsvägg med träregelstomme och en skalmur av fasadtegel. 
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3 Teoretisk referensram 

Kurser som lästs under utbildningen Byggteknik och design som varit viktiga för arbetet är: 

 AF1710 - Byggteknik 1, Husbyggnad och design - 7,5 hp 

o Kursen gav grundläggande kunskaper inom byggmaterial, dess egenskaper och 

tillverkningsprocess. 

 AF1711 - Byggteknik 2, Byggfysik och materiallära - 7,5 hp 

o Kursen gav grundläggande kunskaper inom hur en byggnad påverkas av fukt, brand 

och ljud. Grundläggande kunskaper för beräkning av en byggnads 

värmegenomgångskoefficient. 

 HS1020 - Skademekanismer av fukt - 7,5 hp 

o Kursen gav kunskaper inom fuktsäkert byggande, riskkonstruktioner och 

fuktsäkerhetsprojektering. 

 HS1001 - Konstruktion och design - 7,5 hp 

o Kursen gav grundläggande kunskaper om projektering av bostäder inom 

konstruktionsteknik, byggfysik, värme, fukt, ljud och brand med hänseende till val av 

stomme och installationsteknik. 

 

Ett antal tidigare examensarbeten har studerats inför arbetet för att kontrollera vad som tidigare gjorts 

inom ämnet. En del av dessa har studerat ytterväggar, deras tekniska egenskaper samt effektivare 

byggmaterial, men inget av dessa har haft som syfte att skapa mer bostadsarea. 

Under arbetet lästes relevant litteratur för att ge fördjupade kunskaper inom byggteknik samt gällande 

lagar och regler. En del av den litteratur som har lästs: 

 Tryckt litteratur: 

o Praktisk Byggnadsfysik, Kenneth Sandin, 2010 

o Byggnadsmaterial, Per-Gunnar Burström, 2006 

o Bygga Hus, Bengt Strandberg, 2014 

 Lagar och förordningar: 

o BBR (22), BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2015:3 

o Boverkets allmänna råd (2013:11) om brandbelastning 

 Svensk Standard 

o SS 25267:2015 Byggakustik - Ljudklassning av utrymmen i byggnader - Bostäder 

o SS-EN ISO 6946:2007 Byggkomponenter och byggnadsdelar - Värmemotstånd och 

värmegenomgångskoefficient - Beräkningsmetod (ISO 6946:2007) 

o SIS - Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner - Del 1-2: Allmänna regler -

Brandteknisk dimensionering 
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4 Faktainsamling 

Litteraturstudier har genomförts för att ge ökade kunskaper om ytterväggars funktioner, dess tekniska 

egenskaper samt tekniska krav som ställs på flerbostadshus vid nyproduktion. 

I ett tidigt skede av arbetet besöktes byggmässan Nordbygg. Under mässan samlades produktblad och 

kontaktuppgifter till materialtillverkare in. Främst söktes kontakt med tillverkare av fasadmaterial, 

byggskivor och isoleringsmaterial.  

För att få en bild av de olika produkter som finns på marknaden har dels Svensk Byggtjänsts 

Byggkatalog använts. Denna ledde till olika företag vars produkter granskades. Vissa tekniska 

egenskaper för byggnadsmaterial har erhållits med hjälp av produktblad. Dessa har samlats in dels på 

Nordbygg och dels genom tillverkares hemsidor. 

Där all nödvändig information inte har kunnat erhållas på egen hand har tillverkare kontaktats för 

intervjuer. Leverantörer av prefabricerade element och byggmaterial har kontaktats per telefon och 

givits en kort presentation av arbetet. Därefter har mail till respektive leverantör utformats med frågor 

om materialegenskaper och praktisk tillämpning av dessa. Frågorna har skickats till kontaktpersoner 

på företagen. Vid behov har ytterligare uppföljande frågor ställts via mail. 

Ett studiebesök på ett av Sh byggs pågående projekt genomfördes för att få insyn i företagets arbetssätt 

och metodval. En intervju genomfördes med platschef och entreprenadingenjör för att ta del av deras 

erfarenheter från att arbeta med en av utgångsväggarna. 
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5 Genomförandet 

5.1 Bedömningsgrunder 

I detta kapitel definieras de bedömningsgrunder som använts för att granska 

ytterväggskonstruktionerna. 

5.1.1 Brand 

“Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir 
tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska förutsätta att brand kan 
uppkomma. Brandskyddet ska utformas med betryggande robusthet så att hela 

eller stora delar av skyddet inte slås ut av enskilda händelser eller påfrestningar. 
(BFS 2011:26).” - (Boverket 1, 2015) 

 
Väggkonstruktioner klassas brandtekniskt ur tre aspekter: 

 R, bärförmåga 

 E, integritet 

 I, isolering 

 

Klassningen efterföljs av ett tidskrav som anger hur länge konstruktionen skall upprätthålla dessa 

egenskaper under ett brandförlopp. Exempel på brandtekniska klasser för ytterväggar: EI30, REI90, 

REI120. (Svensk Betong 1, u.d.) Det finns även tilläggsklasser som inte beaktats under arbetet.  

Enligt Boverkets allmänna råd 2013:11 bör brandbelastningen för utrymmen i verksamhetsklass tre, det 

vill säga byggnader som innehåller bostäder, antas till f ≤800 MJ/m2 golvarea. Enligt BBR ska 

ytterväggar i flerbostadshus med denna brandbelastning utföras i lägst klass EI60. (Boverket 1, 2015) 

(Boverket 3, 2013) 

I den mån brandklass ej har funnits att hämta av tillverkare har brandklassning antagits med stöd av 

typexempel i litteratur eller bedömning av fackman. 

Enligt BBR finns sex huvudklasser för enskilda byggnadsmaterial, beklädnader och ytskikt. Baserat på 

hur materialet presterar i en standardiserad testmetod som utvecklats och utförs av SP Statens 

Tekniska Forskningsinstitut, tilldelas materialet en brandteknisk klass. De brandtekniska klasser ett 

material kan tilldelas är A1, A2, B, C, D och E. Material med klass  A1 och A2 är obrännbara och ej 

prövade material betecknas med klass F. Till alla huvudklasser utom A1 och F finns dessutom 

tilläggsklasser. Tilläggsklasserna beskriver hur mycket brandgaser och brinnande droppar som 

materialet får avge och betecknas med s1-3 för brandgaser och d0-2 för brinnande droppar. Några 

exempel på brandklasser: A1; A2-s1, d0; C-s2, d0. (Boverket 1, 2015) (SP Statens Tekniska 

Forskningsinstitut 1, u.d.) 
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5.1.2 Ljud 

“Byggnader, som innehåller bostäder […] ska utformas så att uppkomst och 
spridning av störande ljud begränsas så att olägenheter för människors hälsa 

därmed kan undvikas. (BFS 2013:14).” - (Boverket 1, 2015) 

 
Det finns fyra ljudklasser enligt BBR. Dessa är A, B, C och D. Ljudklass C anger grundkraven som 

måste uppfyllas vid nybyggnad av bostäder för att BBRs funktionskrav ska uppfyllas. Ljudklass A och B 

kan väljas om bättre ljudmiljö än grundkraven önskas. (Boverket 1, 2015) (Swedish Standards Institute, 

2015) 

I den mån ljudklass ej har funnits att hämta av tillverkare har ljudklass antagits med stöd av 

typexempel i litteratur eller bedömning av fackman.  

I Sverige baserades tidigare en väggkonstruktions ljudklass på det vägda ljudreduktionstalet, R’w. Det 

vägda ljudreduktionstalet har enligt BBR ersatts av lägsta vägd standardiserad ljudnivåskillnad, 

DnT,w,50. (Swedish Standards Institute, 2015) Då det tar tid för branschen att gå över till nya standarder 

har de materialtillverkare som kontaktats endast angivit det vägda ljudreduktionstalet vilket medfört 

att ljudklasser under arbetet baserats på det gamla systemet. 

Ljudklass A B C D 

R’w+50-3150 [dB] 61 57 53 - 

DnT,w,50 [dB] 60 56 52 48* 

Tabell (5:1) - Krav på ljudreduktionstal respektive ljudnivåskillnad. (Boverket 1, 2015) (Swedish 

Standards Institute, 2015)  

* Kravet avser DnT,w,100 vilket är ett mått på ljudnivåskillnad med en annan spektrumanpassningsterm.  

Ljudklassning kontrolleras enligt BBR genom mätningar utförda på färdiga konstruktioner med 

avancerade mätinstrument. Det är inte bara ytterväggen som påverkar en byggnads bullerskydd utan 

även stomsystem, rumsvolymer, installationer och anslutningar i fasaden. (Svensk Betong 2, u.d.) 

Under arbetet har endast ett väggelements ljudklass, utan hänsyn till anslutningar eller liknande, 

uppskattats och jämförts med andra konstruktioners ljudklass. 

Grundprincipen för att erhålla god ljudisolering är att placera två tunga ytskikt så långt ifrån varandra 

som möjligt. Utrymmet mellan dem bör fyllas med ljudabsorberande material för att få så hög 

ljudreduktion i en konstruktion som möjligt. (Nilsson, 2016) 
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5.1.3 Värme 

En byggnadsdels värmegenomgångkoefficient, även kallat U-värde, beskriver hur mycket värme den 

kan leda. Värmegenomgångskoefficienten för en byggnadsdel ska vara så låg som möjligt för att hålla 

inne värmen i byggnaden och bestäms av dess värmegenomgångsmotstånd. Ett materialskikts 

värmegenomgångsmotstånd bestäms av dess värmekonduktivitet och tjocklek. 

Lambda-värdesmetoden: 

Uλ = 1/ΣR (W/m2K)     [5:1] 
 

R = d/λ, värmegenomgångsmotstånd (m2K/W)  [5:2] 
 

d, materialets tjocklek (m) 
λ, värmekonduktivitet (W/mK) 
 

För sammansatta skikt beräknas: 

λ = α*λisol+β*λregel (W/mK)    [5:3] 
   

α, andel isolering i skiktet 
β, andel regel i skiktet 

 
Alla de ingående materialen i väggen bidrar till dess värmegenomgångskoefficient. Störst påverkan på 

värmegenomgångskoefficienten har emellertid isoleringsmaterialen. Det är dessa material som ger 

väggen ett värmegenomgångsmotstånd eftersom de har en lägre värmekonduktivitet än andra material 

med andra uppgifter. 

Enligt Svensk Standard ska invändiga och utvändiga värmeövergångsmotstånd Rsi och Rse alltid 

användas vid beräkning av en väggkonstruktions värmegenomgångskoefficient. Vid konstruktioner 

med väl ventilerad luftspalt antas det yttre värmeövergångsmotståndet vara lika stort som det 

invändiga och alla skikt utanför luftspalten antas sakna värmegenomgångsmotstånd. (Sandin, 2010) 

(Swedish Standards Institute, 2007) 

 Utan luftspalt Med luftspalt (väl ventilerad) 

Rsi     [m2K/W] 0,13 0,13 

Rse     [m2K/W] 0,04 0,13 

Tabell (5:2) - Invändiga och utvändiga värmeövergångsmotstånd. (Swedish Standards Institute, 2007) 

Vid väggkonstruktioner med sammansatta skikt har beräkningar genomförts med lambda-

värdesmetoden samt U-värdesmetoden. Ett medelvärde av de två U-värdena har använts som 

slutgiltigt U-värde för väggarna. 
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U-värdesmetoden: 

UU = α/Risol+β/Rregel  (W/m2K)    [5:4]  
 

α, andel isolering i skiktet 
 β, andel regel i skiktet 
 

Risol, värmemotstånd för hela väggen med homogen isolering i sammansatta skiktet 
 Rregel, värmemotstånd för hela väggen med homogen regel i sammansatta skiktet 

 
U-medelvärde: 

 
Um = (2*Uλ*UU)/(Uλ+UU)  (W/m2K)   [5:5] 
 

Vid beräkning med flera sammansatta, korslagda regelskikt tas fler andelar med i beräkningen. Istället 

för att endast räkna på isolering och reglar för sig så beräknas även andelarna för regel och isolering 

samt isolering och regel. I beräkningen viktas materialkombinationerna och respektive andelar ihop till 

ett U-värde. 

Vid beräkning av värmegenomgångskoefficient för stålregelväggar har en approximativ metod använts. 

Stål är ett material som har hög värmekonduktivitet och därför slitsas stålreglar i 

ytterväggskonstruktioner. Detta gör att regelns värmekonduktivitet och således också dess inverkan på 

värmetransport genom väggen minskar. (Nygren, 2016) Värmekonduktiviteten för slitsade stålreglar 

har approximerats med hjälp av Europrofil som tillhandahöll lambda-värden för den slitsade delen för 

en av deras stålreglar, CY-profilen. (Nygren, 2016) För beräkningar av approximerad 

värmekonduktivitet se Bilaga 1. 

5.1.4 Fukt 

“För att undvika skador på grund av fuktkonvektion bör byggnadens 
klimatskiljande delar ha så god lufttäthet som möjligt. I de flesta byggnader är 
risken för fuktkonvektion störst i byggnadens övre delar, dvs. där det kan råda 

invändigt övertryck. “ - (Boverket 1, 2015) 

 
Enligt BBR skall byggnader utformas så att fukt inte orsakar skador, lukt eller mikrobiell växt som kan 

påverka miljö eller hälsa. (Boverket 1, 2015) Under arbetet har väggkonstruktionernas lufttäthet 

undersökts. Väggkonstruktionerna har även granskats för att kontrollera att inga riskfulla 

konstruktioner förekommer. Lufttäthet hos en konstruktion är viktigt då det förhindrar transport av 

fuktig luft och minimerar risken för kondens i konstruktionen. (Boverket 1, 2015) Lufttäthet kan 

åstadkommas på olika vis, till exempel genom att använda en betongstomme eller en lufttät 

åldersbeständig polyetenfolie på väggens varma sida. 
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Utvändiga ytskikts förmåga att hindra nederbörd från att tränga in i konstruktionen och om hänsyn 

behöver tas till uttorkning av eventuell byggfukt har även bedömts. Att fukt inte tränger in i 

konstruktionen är viktigt då det kan försämra vissa materials värmegenomgångsmotstånd och skada 

organiska material. Byggfukt är den fukt som finns i ett material när det byggs in i konstruktionen. 

Mängden förekommande byggfukt varierar från material till material. (SP Statens Teknsika 

Forskningsinstitut 4, u.d.) 
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5.2 Utgångsväggar 

I detta kapitel presenteras utgångsväggarna, bedömda utifrån deras tjocklek samt tekniska egenskaper.  

5.2.1 Putsbärarvägg, 410 mm 

 
Figur (5:1) - Putsbärarvägg 

 
Den första väggen att utgå från var en prefabricerad putsbärarvägg i sandwichutförande tillverkad av 

Abetong. Väggens tjocklek var 410 mm inklusive utvändig puts. 

5.2.1.1 Brand 

Uppgifter om brandklass fanns ej hos tillverkaren. Väggens brandklass antogs med stöd i litteratur till 

REI90. (Strandberg, 2014) Detta antagande bekräftades av brandkonsult. (Westerlund, 2016) 

Den inre bärande betongskivan och den yttre lättklinkerbetongskivan skyddar den mellanliggande 

isoleringen mot brand. Detta kan enligt Johan Westerlund vara ett sätt att uppfylla BBRs funktionskrav 

på brandsäkerhet även med material som inte är obrännbara. (Westerlund, 2016) 

5.2.1.2 Ljud 

Uppgifter om ljudklass fanns ej hos tillverkaren. Väggen antogs uppfylla kraven för ljudklass B efter 

analys av liknande konstruktioner. Antagandet bekräftades av Lennart Nilsson. (Nilsson, 2016)  
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5.2.1.3 Värme 

Putsbärarväggens U-värde beräknades till 0,160 W/m2K med jämförelseverktyget. För beräkning se 

Vägg 1 i Bilaga 2. I väggen användes cellplast med värmekonduktiviteten 0,031 W/mK som 

värmeisolerande skikt. Lättklinkerbetongen i den yttre skivan hade lägre värmekonduktivitet än 

betong, som används i den yttre skivan i klassiska sandwichväggar. Det gav väggen ett något lägre U-

värde jämfört med om betong hade använts som ytterskiva. 

Ingående materials värmekonduktivitet: 

 Puts   0,61 W/mK (Weber, 2016) 

 Lättklinkerbetong  0,37 W/mK (Nylander, 2016) 

 Grafitcellplast  0,031 W/mK (BEWi Insulation, u.d.) 

 Betong   1,7 W/mK (Nylander, 2016) 

5.2.1.4 Fukt 
Betong är ett lufttätt material så diffusion förekommer inte genom elementen. Alla skarvar mellan 

element måste tätas för att förhindra diffusion. Utförs dessa korrekt ansågs risken för fuktskador 

minimal då väggen endast innehåller oorganiska material. Betong innehåller stora mängder byggfukt 

som behöver torka ut innan eventuella ytskikt appliceras. (SP Statens Tekniska Forskningsinstitut 2, 

u.d.) Prefabricerade element innehåller dock mindre byggfukt än platsgjuten betong vilket ger kortare 

uttorkningstid än vid platsgjuten betong. (Svensk Betong 3, u.d.) 
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5.2.2 Sandwichelement, 380 mm 

 
Figur (5:2) - Sandwichelement 

Den andra väggen att utgå ifrån var en prefabricerad sandwichvägg producerad av Finja. Väggen var 

380 mm tjock. Väggen användes i projektet Bröndbo där ett studiebesök genomfördes under arbetet. 

5.2.2.1 Brand 

Väggens brandklass var enligt uppgift från tillverkaren REI30 till REI90 beroende på belastning vid 

brand. Betong har goda brandegenskaper och skyddar isoleringsmaterialet innanför. Brandkonsult 

bedömde väggens brandklass till REI30 vid hög utnyttjandegrad vid lastfallet brand och REI60 vid låg 

utnyttjandegrad. (Westerlund, 2016) Väggens brandklass antogs vara REI60. 

5.2.2.2 Ljud 

Väggen uppfyller enligt tillverkaren ljudklass C, vilket är kravet på nybyggda flerbostadshus enligt BBR. 

(Boverket 1, 2015) (Ohlsson, 2016) Ljudkonsult antog ljudklassen till B. (Nilsson, 2016) 
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5.2.2.3 Värme 

Väggens U-värde beräknades till 0,164 W/m2K med jämförelseverktyget. För beräkning se Vägg 1 i 

Bilaga 3. 

Ingående materials värmekonduktivitet: 

 Betong   1,7 W/mK (Jernkontoret, u.d.) 

 Grafitcellplast  0,031 W/mK (Finja AB, u.d.) 

5.2.2.4 Fukt 
Väggkonstruktionen bestod av betong vilket är ett lufttätt material. Om alla elementskarvar tätas så 

ansågs ingen risk för diffusion förekomma. Både betong och cellplast är oorganiska fukttåliga material 

som inte påverkas av fukt om sådan skulle komma in i konstruktionen. Betong är ett material som 

innehåller stora mängder byggfukt som måste tillåtas torka ut innan eventuella ytskikt appliceras. (SP 

Statens Tekniska Forskningsinstitut 2, u.d.) Prefabricerade element innehåller dock mindre byggfukt 

än platsgjuten betong vilket ger kortare uttorkningstid. (Svensk Betong 3, u.d.) Ett välprojekterat 

byggande med prefabricerade element gör att stommen fort blir tät strax efter att den levereras och 

monteras. Detta minimerar risken för att nederbörd skadar konstruktionen under byggtiden. 

(Hemström & Aronsson, 2016) 
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5.2.3 Utfackningsvägg med träregelstomme 

 
Figur (5:3) - Utfackningsvägg med träregelstomme  

En väggtyp som ännu inte använts av Sh bygg men ansågs intressant var utfackningsväggar. 

Utgångsväggen som bestämdes i samråd med Sh bygg hade en träregelstomme. Träregelväggar kan 

byggas på arbetsplatsen eller förtillverkas. Träregelväggar kan utföras som en bärande konstruktion 

eller som i detta fall, en utfackningsvägg. Utfackningsväggen bär inte upp ovanliggande konstruktioner 

utan ska endast stå emot vindlast och bära upp fönster som placerats i väggen. Väggens tjocklek var 

423,5 mm. 

5.2.3.1 Brand 

Den utvändiga skalmuren och de invändiga byggskivorna hade till uppgift att skydda väggen mot 

brand. Skalmuren samt gipsskivan är obrännbara material och gipsskivan innehåller kemiskt bundet 

vatten som frigörs vid brand. Väggkonstruktioner med liknande uppbyggnad i litteratur stödde 

antagandet om att väggen uppfyllde brandklass EI60. (Strandberg, 2014) Antagen brandklass 

bekräftades av brandkonsult. (Westerlund, 2016) 

5.2.3.2 Ljud 

Väggkonstuktionen antogs efter granskning av liknande konstruktioner uppnå ljudklass C. 

(Strandberg, 2014) Även ljudkonsult bedömde väggens ljudklass till C. (Nilsson, 2016) 
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5.2.3.3 Värme 

Väggen innehöll sammansatta skikt av träreglar och glasullsisolering så U-värdesberäkning har utförts 

med hänsyn till detta. Väggens U-värde beräknades till 0,180 W/m2K med jämförelseverktyget. För 

beräkning se Vägg 1 i Bilaga 4. Värmeisoleringen i väggkonstruktionen byggs upp utav olika skikt. De 

primära och sekundära regelskikten läggs korsvis för att minska andelen rent trä genom 

konstruktionen eftersom trä har mycket mindre värmemotstånd än mineralull. (Strandberg, 2014) 

Ingående materials värmekonduktivitet: 

 Fasadtegel - (Tegelmäster, 2016) 

 Vindskyddsskiva 0,25 W/mK (Knauf Danogips 3, 2013) 

 Träregel 0,14 W/mK (Burström, 2013) 

 Glasull 0,037 W/mK (ISOVER, u.d.) 

 PE-folie - (Icopal AB, u.d.) 

 OSB  0,14 W/mK (Jernkontoret, u.d.) 

 Gipsskiva 0,25 W/mK (Knauf Danogips 2, 2013) 

5.2.3.4 Fukt 
En regelvägg kan göras lufttät genom att applicera en åldersbeständig polyeten folie på väggens varma 

sida. Ur fuktsäkerhetssynpunkt bör folien dras in i väggen för att skapa ett skikt för installationer. Detta 

gör att installationer kan placeras i väggen utan att foliens täthet äventyras. Utfackningsväggen är 

tvåstegstätad vilket innebär att konstruktionens regnskydd och vindskydd är skilda från varandra med 

en luftspalt. Tack vare denna förhindras nederbörd från att sugas in i konstruktionen. (SP Statens 

Tekniska Forskningsinstitut 3, u.d.) Luftspalten bakom fasadteglet fungerar både ventilerande, 

dränerande och tryckutjämnande. (Strandberg, 2014) 

5.3 Jämförelseverktyget 

För att under arbetet förenkla jämförelse av väggkonstruktionerna avseende U-värde och tjocklek har 

ett verktyg i Microsoft Excel skapats. I verktyget kan två väggar byggas upp med upp till åtta 

materialskikt i vardera vägg. Till varje materialskikt anges tre variabler; ingående material, dess 

tjocklek och lambda-värde. Då verktyget fått dessa summerar det skiktens tjocklekar samt genomför 

beräkningar som resulterar i väggarnas U-värden. Dessa beräkningar sker med olika metoder beroende 

på vilka material som valts. 

Verktyget känner av om väggen innehåller sammansatta skikt. För att beräkna U-värde för väggar med 

sammansatta skikt måste hänsyn tas till att materialen i skiktet även sprider värme i sidled och inte 

endast rakt genom väggen. För att kunna ta hänsyn till detta används ett snittvärde mellan två 

beräkningsmetoder. Hänsyn tas även till om väggen har en luftspalt eller ej. Mer om hur dessa 

beräkningar genomförs i kapitel 5.1.3.  
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Verktyget är utformat åt Sh bygg i syfte att underlätta valet av ytterväggar i faktiska projekt. Därför kan 

verktyget utöver U-värdesberäkningar även räkna på hur mycket bostadsarea som utvinns vid 

jämförelse mellan de två väggarna. Den data som då behövs är antal meter vägg för ett projekt. Om 

kvadratmeterpriset för bostadsarea för projektet fylls i kan även ett värde fås för de intäkter den 

tillkommande bostadsarean genererar. 

Verktyget har kontrollerats med hjälp av två oberoende beräkningsexempel hämtade från Swedisol och 

från kursen AF1711, Byggteknik 2. (Swedisol 1, u.d.) 

Användarmanual för verktyget finns i Bilaga 5. 
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6 Analys av utgångsväggarna 

Efter utvärdering av utgångsväggarna konstaterades att tjockleksförändringar kunde åstadkommas 

genom att byta ut värmeisoleringsmaterialet, den invändiga beklädnaden eller fasadmaterialet i 

väggkonstruktionerna. Eftersom materialen i ytterväggarna hade egna uppgifter att uppfylla, skulle ett 

byte av material kunna innebära en förändring av väggens tekniska egenskaper. Hänsyn har tagits till 

hur de tekniska egenskaperna påverkas av ett byte av material i en konstruktion. Detta har gjorts för att 

uppfylla avgränsningen som innebar att inte föreslå Sh bygg en yttervägg om den inte uppfyllde samma 

krav som utgångsväggen. 

Om isoleringsmaterial med lägre värmekonduktivitet användes i väggarna kunde ett lika bra U-värde 

uppnås med ett tunnare isoleringsskikt. Ett flertal olika typer av isoleringsmaterial fanns att tillgå för 

uppbyggnad av förslagsväggarna. Dessa granskades genom informationssökning och mailintervjuer. 

Olika typer av mineralullsisolering har länge varit de mest använda i Sverige. Medlemsföretagen i 

Swedisol tillverkar främst olika typer av glasull och stenull eftersom de är de mest använda på den 

svenska marknaden i skrivande stund. (Swedisol 2, u.d.) Även så kallade högpresterande 

isoleringsmaterial fanns att tillgå. Dessa material hade en lägre värmekonduktivitet vilket gjorde att de 

isolerade bättre än traditionella material. Några av de högpresterande isoleringsmaterial som 

granskades var av typen PIR-isolering, polyuretanskum. Dessa är en typ av hårda cellplastskivor med 

låg värmekonduktivitet. Ett flertal av de granskade produkterna hade lägre värmekonduktivitet än luft. 

Detta tack vare att materialets slutna cellrum fylls med en drivgas med lägre värmekonduktivitet än 

luft. Många av de material som har använts i förslagsväggarna fanns med i BASTA-registret och 

uppfyllde därför högt ställda krav på kemiskt innehåll. 

Ett av de högpresterande isolermaterial som granskades var Kooltherm från tillverkaren Kingspan 

Insulation. Deras isoleringsmaterial hade lägst värmekonduktivitet på den konventionella marknaden. 

(Kingspan Insulation AB 2, 2016) (Kingspan Insulation AB, u.d.) Andra isoleringsmaterial undersöktes 

också men tunnast isoleringsskikt med samma värmegenomgångskoeffifient som utgångsväggarna 

uppnåddes med Kingspans produkter för samtliga väggar. 

Träreglar har länge varit ett vanligt stommaterial i Sverige då det är ett förnyelsebart material som det 

finns gott om. Ett alternativ till träregelstomme är en stomme som byggs upp utav stålreglar. En 

stålregel är formstabil och oorganisk. Det gör att den till skillnad från en träregel inte rör sig eller tar 

skada om fukt skulle ta sig in i konstruktionen under eller efter inbyggnad. Stålreglar har bättre 

ljudegenskaper än träreglar då en mindre andel material går rakt igenom regelskiktet. (Nygren, 2016)  

Bytet till stålreglar gav i sig ingen skillnad i tjocklek av väggen men vid de beräkningar som 

genomfördes erhölls ett något bättre U-värde för väggen om stålreglar valdes. Det nya 

isoleringsmaterialet hade bättre värmekonduktivitet än det i utgångsväggen.  
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Detta har gjort att det primära isoleringsskiktet har kunnat göras tunnare. En anpassning av skiktets 

tjocklek med hänsyn till hållfasthet och U-värde har gjorts där hållfasthet blev den avgörande faktorn. 

Ett tunnare skikt hade alltså kunnat användas för att uppfylla samma U-värde som utgångsväggens 

men för att inte försämra väggens hållfasthet med avseende på vindlast, egentyngd och 

stomkomplement valdes stålreglar med dimensionen 120 millimeter och godstjockleken en millimeter. 

(Nygren, 2016) 

Byggskivor kunde bytas ut för att skapa en tunnare konstruktion. I träregelväggen given av Sh bygg 

användes två lager byggskivor som invändig beklädnad, en träfiberskiva och en gipsskiva. 

Träfiberskivan gav väggen god infästningsförmåga och gipsskivan gav väggen en slät och lättspacklad 

yta samt skydd mot brand. Ett alternativ till denna kombination söktes för att minska tjockleken på den 

invändiga beklädnaden. 

Efter mailkontakt och informationssökning om byggskivor konstaterades att ett antal tillverkare utav 

byggskivor hade utvecklat alternativa produkter som kunde ersätta de två skivlagren med ett enda 

skivlager. De produkter som granskades hade en gipskärna förstärkt med antingen pappers- eller 

glasfiber. Detta gav skivorna en högre densitet och styvhet. De fiberarmerade gipsskivorna kunde i 

många fall användas i endast ett lager för att ersätta ett lager vardera av träfiberskiva och gipsskiva som 

invändig beklädnad. (Knauf Danogips 4, 2016) (Fermacell, 2015) (Gyproc, 2015) 

I de två utgångsväggarna med betongskivor har endast isoleringsmaterialet ersatts för att minska 

väggens tjocklek. Inga förändringar har gjorts i betongväggarnas betongskivor. Den inre betongskivan 

var den bärande komponenten i väggkonstruktionen. Dimensionering krävs i varje projekt för att 

bestämma den erforderliga tjockleken på den bärande innerskivan. Denna dimensioneringsprocess har 

inte utförts under arbetet. Då Eurokod ställer krav på täckande betongskikt för armering så ändrades ej 

ytterskivans tjocklek. (Swedish Standards Institute, 2009) 

Ett material som kunde ersätta fasadteglet i utfackningsväggen har under arbetet sökts. Fasadtegel 

användes som fasadmaterial i utgångsväggen med träregelstomme. Fasadtegel var ett tjockt material 

men skyddade konstruktionen, likt betong, bra mot både brand och buller.  

Som alternativ till fasadtegel granskades lockpanel av trä. Denna byggs även upp med en 

bakomliggande luftspalt för att skydda mot inträngande nederbörd. En vanlig tjocklek på träpanel var 

22 millimeter. Detta fasadmaterial var användbart i utfackningsväggar med regelstomme. Träpanel gav 

dock inte ett bra skydd mot varken brand eller buller och används därför inte i någon förslagsvägg. 

Vid mailintervju med materialtillverkaren Knauf Danogips påträffades en fasadkonstruktion som 

kunde vara ett alternativ till fasadteglet. Konstruktionen var uppbyggd av oorganiska cementbaserade 

skivor som monterades utanpå en luftspalt och sedan putsades. Konstruktionen var tunnare än 

fasadtegel och bestod av två icke brännbara material med teknisk brandklass A1.  
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Konstruktionen antogs dock inte uppnå samma ljudklass som utgångsväggen vilket senare bekräftades 

av ljudkonsult. (Nilsson, 2016) Konstruktionen används därför ej i någon förslagsvägg. 

Ett alternativ till fasadtegel som inte sänker utgångsväggens tekniska egenskaper har inte påträffats 

under arbetet. Därför används ett tunnare fasadtegel som fasadmaterial i förslagsväggen. Den tekniska 

egenskap som varit avgörande är ljudklassen då ett byte av fasadmaterial har resulterat i en lägre 

ljudklass. 

De konsulter som har kontaktats för att kontrollera antagna brand- och ljudklasser har introducerats 

för arbetet och dess avgränsningar. Detta för att de ska kunna ge utlåtanden baserade på arbetets 

förutsättningar där inte alla påverkande faktorer beaktas. De faktiska brand- och ljudklasserna för 

konstruktionerna är starkt beroende av utförande och variationer i använda material. (Westerlund, 

2016) (Nilsson, 2016) De utlåtanden som givits av konsulter är baserade på antaganden och 

beräkningar. För att få mer specifika värden krävs mätningar och hänsyn bör tas till fler faktorer än vad 

arbetet berör. 

Vid U-värdesberäkningar för väggar med slitsade stålreglar har en approximativ metod använts 

eftersom ingen fastställd beräkningsmetod gick att finna. Ett lambda-värde för stålreglarna har 

beräknats med hjälp av värden hämtade från stålregeltillverkaren Europrofil. För beräkning, se Bilaga 

1. Denna approximerade beräkning gjorde att vid jämförelse mellan, bortsett från regelmaterialet, två 

likadana väggar med träreglar och stålreglar, erhölls ett bättre U-värde för väggen med stålreglar. Detta 

går emot den information som samlats in från tillverkare av slitsade stålreglar som påstår att U-värdet 

för två lika tjocka skikt med stål- och träreglar bör ha likvärdiga U-värden. (Nygren, 2016) När 

verktyget sedan kontrollerades mot två olika beräkningsexempel för U-värden, upptäcktes att det 

beräknade U-värdet för väggar med stålregelväggar inte motsvarade exempelberäkningarna. Detta 

beror antingen på det approximerade lambda-värdet eller på den beräknade andelen stålreglar i det 

sammansatta skiktet. Det finns som sagt ingen beräkningsmodell för slitsade stålreglar att tillgå, vilket 

har försvårat arbetet med jämförelseverktyget. Verktyget är dock anpassningsbart och om en bättre 

beräkningsmetod presenteras kan verktyget enkelt uppdateras. Detta skulle kunna ge 

beräkningsresultat som är baserade på bättre approximeringar än den som används i verktyget. 

De kommande energikraven innebär att större hänsyn måste tas till en byggnads energiförbrukning. En 

av de faktorer som påverkar energiförbrukningen är klimatskalets förmåga att hålla inne värmen i 

byggnaden. Ytterväggarna kommer behöva bli mer välisolerade för att uppfylla de nya kraven. Med de 

effektivare materialen som använts i förslagsväggarna kan tunnare konstruktioner som uppfyller 

kraven byggas. Jämförelseverktyget kan användas för att beräkna vilken väggtjocklek som krävs för att 

uppfylla de låga U-värden som kommer krävas och för att jämföra olika konstruktioner. 
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Under arbetet har U-värdesberäkningar utförts med de beräkningsmetoder som inhämtats från 

utbildningens kurser i byggteknik. Sandin, K skriver i sin bok Praktisk Byggnadsfysik, att skillnaden 

mellan att räkna på parallella eller korslagda regelskikt blir marginell. (Sandin, 2010) Efter 

beräkningar konstaterades att skillnaden inte var liten nog att bortse från. Därför sker beräkning på 

korslagda regelskikt i jämförelseverktyget. 

För att erhålla ett så tunt isoleringsskikt som möjligt i förslagsväggarna har isoleringsmaterialet med 

lägst värmekonduktivitet som påträffats under arbetet använts. Om ett material med 

värmekonduktiviteten 0,02 W/mK används, erhålls ett isoleringsskikt som är 120 millimeter tjockt. 

Om ett isoleringsskikt på 130 millimeter istället används, kan fler av de under arbetet granskade 

högpresterande PIR-isoleringarna användas. Då målet med arbetet har varit att ta fram förslag på så 

tunna väggar som möjligt så har det effektivaste materialet som granskats använts. 
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7 Resultat 

I detta kapitel presenteras förslag på ytterväggar som skulle kunna ersätta utgångsväggarna. Med 

utgångspunkt i de givna ytterväggarna och föregående kapitel har vissa material ersatts för att skapa en 

tunnare konstruktion som uppfyller samma tekniska krav som utgångsväggarna. 

7.1 Förslagsvägg 1 

 
Figur (7:1) - Putsbärarvägg med högpresterande isolering 

7.1.1 Uppbyggnad 

Den putsbärarvägg som föreslås är uppbyggd på samma vis som utgångsväggen men är 350 millimeter 

tjock. Isoleringsmaterialet byttes ut till materialet Kooltherm K3 eftersom det har mycket lägre 

värmekonduktivitet än materialet i utgångsväggen. (Kingspan Insulation AB 2, 2016)  Alternativt hade 

XtraTherms Safe-R kunnat användas, men produkten valdes bort då den endast säljs i Storbritannien. 

(Xtratherm, 2016) 

7.1.2 Brand 

Det nya isoleringsmaterialet var klassat enligt SP Fire 105 och har erhållit klass B-s1, d0. (Kingspan 

Insulation AB 2, 2016) Då det nya materialet har en bättre brandteknisk klass än materialet i 

utgångsväggen så antogs inte väggens brandtekniska klass sänkas. Väggen antogs därför uppnå 

brandklass REI90. Antagen brandklass bekräftades av brandkonsult. (Westerlund, 2016) 
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7.1.3 Ljud 

Ljudklassen antogs inte förändras av att isoleringsmaterialet i konstruktionen byts ut eftersom 

betongskivorna stod för den största delen av väggens bullerskydd. (Ohlsson, 2016) Väggen antogs 

således uppfylla kraven för ljudklass B. Antagandet har bekräftats av ljudkonsult. (Nilsson, 2016) 

7.1.4 Värme 

För att få en så tunn vägg som möjligt eftersöktes isoleringsmaterial med så lågt lambda-värde som 

möjligt. Ett isoleringsskikt med en tjocklek på 120 mm kunde uppnås med hjälp av ett 

isoleringsmaterial med lambda-värdet 0,02 W/mK. U-värdet beräknades därefter till 0,155 W/m2K. 

För beräkning se Vägg 2 i Bilaga 2. 

Ingående materials värmekonduktivitet: 

 Puts   0,61 W/mK (Weber, 2016) 

 Lättklinkerbetong  0,37 W/mK (Jernkontoret, u.d.) 

 PIR-isolering  0,020 W/mK (Kingspan Insulation AB 2, 2016) 

 Betong   1,7 W/mK (Nylander, 2016) 

7.1.5 Fukt 

Väggens fuktsäkerhet ansågs inte försämras eftersom betongskivorna ej förändrades. Lättklinkerbetong 

samt puts skyddar isoleringen mot fukt och isoleringen i sig är inte fuktkänslig. Alla elementskarvar 

måste fortfarande tätas för att förhindra att fukt tränger in i skarvar om sådan skulle tränga in genom 

putsen. 
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7.2 Förslagsvägg 2 

 
Figur (7:2) - Sandwichelement med högpresterande isolering 

7.2.1 Uppbyggnad 

Det sandwichelement som föreslås är uppbyggt på samma vis som utgångselementet men är 320 

millimeter tjockt. Isoleringsmaterialet är utbytt till det högpresterande isoleringsmaterialet Kooltherm 

K3 från tillverkaren Kingspan Insulation. (Kingspan Insulation AB 2, 2016) 

7.2.2 Brand 

Väggens brandskydd utgörs precis som utgångsväggen i avsnitt 5.2.2 av den inre och yttre 

betongskivan. Utgångsväggen var ej brandklassad. Isoleringsmaterialet i utgångsväggen hade 

brandklass F. (Finja AB, 2015) Det nya isoleringsmaterialet har brandklass B-s1, d0 vilket är av högre 

brandklass. (Kingspan Insulation AB 2, 2016) Bytet ansågs inte sänka konstruktionens brandsäkerhet. 

Brandkonsult bedömde väggens brandklass till REI30 vid hög utnyttjandegrad vid lastfallet brand och 

REI60 vid låg utnyttjandegrad. (Westerlund, 2016) Väggen antogs uppfylla brandklass REI60 likt 

utgångsväggen. 

7.2.3 Ljud 

Bullerskyddet i utgångsväggen erhölls av de inre och yttre betongskivorna. (Ohlsson, 2016) PIR-

isolering antogs ha samma ljudisoleringsförmåga som den ursprungliga cellplasten. (Albinsson, 2016) 

Ljudkonsult beräknade och uppskattade ljudklassen till B. (Nilsson, 2016) Ljudklassen antogs därefter 

ej vara förändrad. 
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7.2.4 Värme 

Eftersom en tunnare ytterväggskonstruktion eftersträvades så söktes ett isoleringsmaterial med så låg 

värmekonduktivitet som möjligt. Om ett material med värmekonduktiviteten 0,02 W/mK användes, 

behövdes en skikttjocklek på 120 millimeter. U-värdet beräknades därefter till 0,159 W/m2K. För 

beräkning se Vägg 2 i Bilaga 3. 

Ingående materials värmekonduktivitet: 

 Betong   1,7 W/mK (Nylander, 2016) 

 PIR-isolering  0,020 W/mK (Kingspan Insulation AB 2, 2016) 

7.2.5 Fukt 

Då ingen förändring genomförts gällande betongskivorna så antas konstruktionen vara lika fuktsäker 

som utgångsväggen. Det nya isoleringsmaterialet är likt ursprungsisoleringen inte känsligt för fukt. Om 

elementskarvarna tätas, anses ingen risk för fuktskador förekomma. 
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7.3 Förslagsvägg 3 

 
Figur (7:3) - Utfackningsvägg med stålregelstomme 

7.3.1 Uppbyggnad 

Den utfackningsvägg som föreslås har en icke bärande stomme av stålreglar med en godstjocklek på 1,0 

millimeter och är totalt 327,5 millimeter tjock. Fasadmaterialet har bytts ut till ett tunnare fasadtegel. 

(Tegelmäster, 2016) Utgångsväggens invändiga skivbeklädnad i två lager har ersatts med ett lager av 

fibergipsskivan Fermacell Fibergips. Skivan har samma goda infästningsegenskaper och brandskydd 

som den ursprungliga kombinationen men är tunnare. (Fermacell, 2014) Isoleringsmaterialen i 

utgångsväggens två regelskikt har båda ersatts med andra isoleringsmaterial. Dessa är Kingspans 

Kooltherm K12 i det primära isoleringsskiktet och Rockwools Flexibatts i installationsskiktet. 

(Kingspan Insulation AB 1, 2016) (Rockwool, u.d.) 

7.3.2 Brand 

För att öka väggkonstruktionens brandskydd har glasullen i utgångsväggens installationsskikt bytts ut 

till stenull. Stenull klarar högre temperaturer än glasull och skyddar det primära isoleringsskiktet mot 

brand. Väggens fasadmaterial är detsamma som i utgångsväggen men 12 millimeter tunnare. Den 

invändiga byggskivan uppges av tillverkaren ge ett bättre brandskydd än den ursprungliga 

kombinationen. (Fermacell, u.d.) Efter dessa ändringar antas denna väggkonstruktion uppfylla 

brandklass EI60. 
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7.3.3 Ljud 

Den invändiga byggskivan har bättre ljudisoleringsegenskaper än den ursprungliga kombinationen. 

Detta beror på att en träbaserad skiva sänker ljudisoleringsegenskaperna för en väggkonstruktion. 

(Fermacell, 2015) (Knauf Danogips 1, u.d.) PIR-isolering har sämre ljudegenskaper än mineralull vilket 

användes i utgångsväggen och kan jämställas med dem för EPS, en vanlig form av cellplast. (Albinsson, 

2016) I väggkonstruktionen är det emellertid fasadteglet och den invändiga byggskivan som står för 

den största delen av ljudisoleringen och konstruktionen antas därför nå upp till samma ljudklass som 

utgångsväggen. Detta bekräftades av ljudkonsult. (Nilsson, 2016) 

7.3.4 Värme 

Utgångsväggens glasullsisolering har i förslagsväggens installationsskikt ersatts med stenullsisolering. 

Stenullsisoleringen har något bättre värmekonduktivitet än glasullen. I det primära isoleringsskiktet 

finns PIR-isolering. Det primära isoleringsskiktets tjocklek bestämdes med hjälp av 

jämförelseverktyget till 120 mm. Ett tunnare isoleringsskikt hade kunnat användas men med hänsyn 

till väggens hållfasthet så valdes stålreglarnas och isoleringens tjocklek i det primära skiktet till 120 

millimeter. Väggens U-värde beräknades till 0,178 W/m2K. För beräkning se Vägg 2 i Bilaga 4. 

Ingående materials värmekonduktivitet: 

 Fasadtegel - (Tegelmäster, 2016) 

 Vindskyddsskiva 0,25 W/mK (Knauf Danogips 3, 2013) 

 Slitsad stålregel 12 W/mK Se Bilaga 1 

 PIR-isolering 0,020 W/mK (Kingspan Insulation AB 1, 2016) 

 PE-folie - (Icopal AB, u.d.) 

 Fibergipsskiva 0,32 W/mK (Fermacell, 2015) 

7.3.5 Fukt 

De ingående materialen innehåller väldigt små mängder eller ingen byggfukt alls. Stålreglarna och 

isoleringen i det primära isoleringsskiktet är ej känsliga för fukt till skillnad från de material som 

användes i utgångsväggen. Inga förändringar har gjorts som påverkar väggens lufttäthet eller skydd 

mot nederbörd eftersom en PE-folie fortfarande placeras utanför installationsskiktet och 

fasadmaterialet fortfarande är en skalmur av tegel. 
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8 Diskussion och slutsatser 

För att göra utgångsväggarna tunnare har fasadmaterial, värmeisoleringsmaterial och invändig 

beklädnad ersatts med effektivare material. Olika material har kunnat bytas ut i konstruktionerna. 

Beroende på vilka material som har ersatts i respektive utgångsvägg så har olika tjockleksförändringar 

uppnåtts. Putsbärarväggens tjocklek har minskats med 60 millimeter. Sandwichväggens tjocklek har 

även den minskats med 60 millimeter. Utfackningsväggens tjocklek har minskats med 96 millimeter 

(22,5%) och är den vägg där störst tjockleksförändring har kunnat åstadkommas. Detta eftersom fler 

materialskikt har kunnat ersättas i den väggen än i de övriga utgångsväggarna. Dessa 

tjockleksförändringar har åstadkommits utan att sänka väggarnas tekniska egenskaper enligt 

avgränsningarna. Om dessa avgränsningar sänks från likvärdiga till lagkrav hade ännu större 

tjockleksförändring kunnat uppnås. 

Arbetet med att skapa ett jämförelseverktyg har resulterat i ett lättanvänt hjälpmedel för att jämföra två 

olika ytterväggar. Jämförelseverktyget utför automatiskt U-värdesberäkningar baserat på de 

materialskikt som väljs. 

Jämförelseverktyget användes i analytiskt syfte för att räkna på ett av Sh byggs pågående projekt. Den 

data som användes var projektets vägglängd, utgångsväggen i sandwich-utförande och dess tillhörande 

förslagsvägg. Verktyget visade att 68 m2 bostadsarea kunnat utvinnas om förslagsväggen istället hade 

använts.  

Om mer tid funnits att tillgå, hade ett större urval av material kunnat insamlas och en eventuellt större 

tjockleksförändring kunnat uppnås. Ett flertal produkter har inom arbetets tidsram studerats, men 

långt ifrån alla material på marknaden har berörts. 

Genom att förse Sh bygg med tre effektivare väggkonstruktioner, ett jämförelseverktyg och förslag på 

effektivare byggmaterial anses de vara bättre rustade inför de kommande energikraven. De anses också 

ha bättre förutsättningar för att i framtiden bygga yteffektivare byggnader. 
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9 Rekommendationer 

9.1 Rekommendationer till Sh bygg 

Sh bygg bör använda effektivare material i framtida projekt. Genom att visa att mer bostadsarea kan 

skapas i projekt skulle fler anbud och sidoanbud kunna vinnas. Förslag på sådana material som finns 

på marknaden har presenterats i detta arbete.  

Vi rekommenderar Sh bygg: 

 Att se över våra förslagsväggar och hämta inspiration till att fortsätta leta efter effektivare 

material och lösningar som resulterar i tunnare konstruktioner och där igenom mer 

bostadsarea. 

 Att de väggar som vi tagit fram testas innan de används, då deras teoretiska egenskaper kan 

skilja sig något från de praktiska. 

 Att använda vårt jämförelseverktyg för att förenkla valet av yttervägg i ett tidigt projektskede. 

Verktyget kan användas för att visa på en ökad andel bostadsarea vid byte av ytterväggar. 

9.2 Rekommendationer till vidare studier 

 Ett arbete som undersöker ekonomin bakom effektivare byggande, det vill säga jämföra vinst 

och kostnader vid en ökad andel bostadsarea och visa huruvida det är lönsamt eller ej att bygga 

med effektivare material. 
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Bilaga 1 
Beräkning av värmekonduktivitet för slitsade stålreglar 

Material λ-värde (W/mK) Skikttjocklek, d (m) 

Stål 60 0,085 

Slitsad del 2,93* 0,11 

 

 λ-värde för den slitsade delen av stålregeln gavs av stålregeltillverkaren Europrofil. 

 Regelandelar har beräknats med 1 mm godstjocklek och 450 c/c 

 

Nedan presenteras två beräkningsexempel tagna från en Excelberäkning. I dessa beräknas U-värdet för 

en vägg med tjockleken 195 mm uppbyggd med slitsade stålreglar och mineralullsisolering. Syftet med 

beräkningen är att ta fram ett värde för en hel slitsad stålregel så att beräkningar kan ske i 

jämförelseverktyget med av användaren ett angett skikt. 

 

Den första tabellen beräknar väggen i två skikt. Ett med homogent stål och ett annat med slitsad del. 

Skikt d λisol λstål λres R Risol Rregel 

Homogen 0,085 0,037 60,0 0,17025 0,49926 2,29730 0,00142 

Slitsad del 0,11 0,037 2,93 0,04343 2,53288 2,97297 0,03754 

     Uλ UU  

     0,31229 0,19404  

     Um   

     0,23936   

Den andra tabellen beräknar väggen med ett skikt, i syfte att approximera ett snittvärde. 

Skikt d λisol λstål λres R Risol Rregel 

Slitsad regel 0,195 0,037 12,006 0,06360 3,06614 5,27027 0,01624 

     Uλ UU  

     0,30901 0,19534  

     Um   

     0,23936   

 

Då λstål för slitsad regel uppskattades till 12,006 W/mK beräknades Um för de båda beräkningarna 

ovan vara lika med varandra. 

Värmekonduktiviteten (lambda-värdet) approximeras därefter till 12 W/mK. 

  



 

 

  



 

 
 

Bilaga 2 
U-värdesberäkning av putsbärarväggar 

 

  



 

 

  



 

 
 

Bilaga 3 
U-värdesberäkning av sandwichväggar 

 

  



 

 

  



 

 
 

Bilaga 4 
U-värdesberäkning av utfackningsväggar 

 

  



 

 

  



Bilaga 5      2016-06-05 

 

Användarmanual 

 

Jämförelseverktyg 

För jämförelse av ytterväggars U-värden och tjocklek 

 

 

 

 

 

 

Skapat av Philip Jacobsson och Jonathan Karlsson i samband med det avslutande momentet för 
utbildningen Byggteknik och Design på KTH; examensarbetet.
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1 Projektdata 

 

1.1 Vägglängd 

I denna cell ifylles antalet meter vägg som finns i projektet.  

Exempelvis: 1129 m 

1.2 Kvadratmeterpris 

I denna cell ifylles kvadratmeterpriset för projektet. 

Exempelvis: 56 470 SEK  

(Medelvärde kr/kvm Stor Stockholm jan-mars 2016) 

2 Regelandelar 

2.1 Träreglar 

 

I denna cell väljs centrumavståndet för träreglar i en dropdown-meny. 

Exempelvis: 450 eller 600 

2.2 Stålreglar 

 

I dessa celler väljs centrumavståndet för stålreglar i en dropdown-meny och stålregelns godstjocklek 

ifylles i cellen under. 

Exempelvis: 450 eller 600 

         0,7; 1,0; 1,2 
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3 Väggarna 

 

3.1 Material 

 

I dessa celler kan skiktens material väljas (upp till åtta skikt). För tillfället finns 14 skikt att tillgå och 

fyra av dessa har särskilda funktioner. 

1. Inget: 

 Representerar avsaknad av material 

2. Luftspalt:  

 Ändrar Rse från 0,04 till 0,13 
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3. Stålregelvägg: 

 Räknar automatiskt skiktet som ett sammansatt skikt, dvs. beräknar ett medelvärde med 

hjälp av två olika metoder. Stålreglarnas lambda-värde har approximerats till 12 W/mK 

4. Träregelvägg: 

 Räknar automatiskt skiktet som ett sammansatt skikt, dvs. beräknar ett medelvärde med 

hjälp av två olika metoder. Tjockleken på dessa träreglar är 45 mm och har lambda-

värdet 0,14 W/mK 

3.2 Tjocklek 

I dessa celler ifylles skiktens tjocklek. (mm) 

3.3 λ, Lambda 

I dessa celler ifylles skiktens lambda-värden. För sammansatta skikt (Stål- och träreglar m. isol) ifylles 

lambda-värdet för skiktets isoleringsmaterial. 

3.4 U-värde 

Samtidigt som material väljs samt tjocklek och lambda-värden fylls i beräknas U-värdet för 

konstruktionen och visas i dessa celler. 

Om den andra väggen har ett bättre värmemotstånd än den första så lyser cellen för den andra väggen 

grönt, annars rött. 

3.5 Väggens tjocklek 

I dessa celler visas tjockleken av väggens samtliga skikt summerade. Om den andra väggen är tunnare 

än den första lyser cellen grönt, annars rött. 

3.6 Illustrationer 

Till höger om vad som hittills visats finns två grafer. 

Dessa grafer är uppbyggda att representera de två väggarna. Dess staplar anpassar sin bredd efter 

skiktens tjocklek. Exemplet nedan är en 410 mm tjock putsbärarvägg. 
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3.7 Allmänt 

Viktigt att tänka på vid uppbyggnad av vägg är följande: 

1. Bygg väggen från vänster (ute) till höger (inne) 

2. Om väggen har färre än åtta skikt ska väggen ha de tomma skikten, dvs. ”Inget”, till höger 

om den uppbyggda konstruktionen 

3. Tänk på att inte blanda trä- och stålreglar. Verktyget är inte byggt för att kunna hantera båda 

samtidigt. 

4. Samtliga skikt till vänster om luftspalten ska ha lambda-värdet 0 
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4 Skillnader 

 

4.1 U-värde 

I denna cell visas skillnaden i U-värde mellan de två väggarna. Om den andra väggen är sämre än den 

första lyser cellen rött, annars grönt. 

4.2 Tjocklek 

I denna cell visas skillnaden i tjocklek mellan de två väggarna. Om den andra väggen är tjockare än den 

första lyser cellen rött, annars grönt. 

Värdet från denna cell tillsammans med vägglängden används för att beräkna BOA. 

5 Vinster 

 

5.1 BOA 

I denna cell visas den BOA som genereras mellan de två väggarna. Vägglängden från projektdata 

multipliceras med skillnaden i tjocklek mellan väggarna. 

Om den andra väggen är lika tjock eller tunnare än den första lyser cellen grönt, annars rött. 

5.2 Kronor 

I denna cell visas hur många kronor (SEK) som kan tjänas genom att sälja den BOA som skillnaderna 

mellan väggarna genererar. 

Kvadratmeterpriset multipliceras med BOA-vinsten. Om den andra väggen är tunnare än den första 

lyser cellen grönt, annars rött. 
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6 Material 

I dagsläget vanligt förekommande material och dess generella värmekonduktivitet: 

6.1 Isolering     𝝀 [
𝑾

𝒎𝑲
] 

 PIR   0,02 - 0,024 

 Grafitcellplast   0,031 

 Cellplast (XPS)   0,035 - 0,037 

 Cellplast (EPS)   0,033 - 0,041 

 Stenull   0,033 - 0,039 

 Glasull   0,033 - 0,039 

 Cellulosaisolering  0,039 

6.2 Skivor      𝝀 [
𝑾

𝒎𝑲
] 

 OSB/Plywood   0,13 - 0,14 

 Gips   0,19 - 0,25 

 Vindskyddsskiva   0,25 

 Fiberarmerad gips  0,32 

6.3 Bärverk     𝝀 [
𝑾

𝒎𝑲
] 

 Trä   0,14 

 Lättklinkerbetong  0,37 

 Betong   1,7 

 Slitsad stålregel   12,0 * 

 Stål   50 - 60 

6.4 Fasadmaterial     𝝀 [
𝑾

𝒎𝑲
] 

 Puts    0,61 - 1,0 

 Tegel   0,6 ** 

 Träpanel   0,14 ** 

 
*    Approximerade värden 
** Oftast utanför luftspalt 
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7 Väggexempel 

7.1 Putsbärarvägg i sandwichutförande 

 

7.2 Sandwichvägg av betong 

 

7.3 Utfackningsvägg med fasadtegel 

 

 

 


