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SAMMANFATTNING 

 

Detta arbete syftar att identifiera och föreslå fyra stycken prefabricerade 

ytterväggelement till ett företag som ska bygga små prefabricerade hus där 

huselementen produceras i en Micro fabrik. De fyra väggelementen är följande: 

Hörnväggelement, väggelement utan utskärning för fönster och dörr, väggelement 

med utskärning för fönster samt dörr och väggelement med utskärning för dörr. 

       En jämförelsestudie har gjorts mellan tre tvåstegstätade ytterväggalternativ (en 

egen lösning samt två lösningar från Paroc och Isover) för att säkerställa vilket 

ytterväggalternativ som passar bäst till småhusprojektets prefabricerade 

ytterväggelement utifrån energi- och tillverkningskostnader, energibehov för aktiv 

uppvärmning, brand-, fukt-, ljud- och värmeisolerförmåga. Huvudskillnaden mellan de 

ovan nämnda ytterväggalternativen är att ytterväggalternativ två (Egen lösning) består 

av ett enda tjockt isolerings lager med vertikala lättreglar och ytterväggalternativ ett 

och tre består av flera separata isolerings lager med massiva reglar. Fördelen med 

lättreglar jämfört med massiva reglar i ytterväggar är att köldbryggorna minimeras 

tack vare att det inte finns lika mycket utsatta skarvar i yttervägg med lättreglar. Andra 

skillnader är att U-värdet, ljud- och brandskyddsegenskaperna skiljer sig beroende på 

de olika ytterväggalternativen. Ljud- och brandskyddsegenskaperna skiljer sig pga. att 

materialen inte är den samma i de tre olika ytterväggarna. Ljud- och 

brandskyddsegenskaperna beror främst på antalet gipsskivor och typ av isolering. 

      Det bästa ytterväggsalternativet (Ytterväggalternativ två) har sedan valts för att ta 

fram stom- och detaljritningar för de fyra olika prefabricerade ytterväggelementen.. 

Ytterväggalternativ två kommer vara den huvudkaraktäristiska väggen framöver i det 

här arbetet. Ytterväggalternativ två har valts baserat på följande kriterier: Lägst 

energibehov för aktiv uppvärmning, lägst tillverkningskostnader, lägst U-värde, lägst 

vikt på konstruktion, bästa ljudreduktion samt högst brandskyddsklass.  

 

 

 

 

Prefabrikation, Småhus, Konstruktion, Värmeisolering, Ytterväggar, Fukttransport, 

Fuktskador, Energibehov. 



 

ABSTRACT 

This work aims at identifying and proposing four prefabricated exterior wall elements to a 

company that will build small prefabricated houses where the house elements are produced in 

a Micro factory. The four wall elements are as follows: Corner wall units, wall elements with 

no cut-out for windows and doors, wall elements with cut-out for a window and door and wall 

elements with cut-out for a door. In this report four different prefabricated outer wall elements 

have been proposed for small housing project. A comparison study has been made between 

three different wall solutions (Outer wall solution two has been proposed by the students 

themselves as well as outer wall solution one and three from two different building suppliers, 

Isover and Paroc.)  to ensure which of these walls fits the best for the four  prefabrication 

element drawings. The main difference between the walls solutions mentioned above is that 

outer wall solution two has one thick layer of insulation with light beam rails and outer wall 

solution one and three has massive tree beams in them with separated insulation layers.  

The advantage of light rails compared to massive rails in outer walls is that the thermal 

bridges are minimized due to the fact that there are not as much exposed joints in the outer 

wall with light rails. One more big difference is that the U-value's differ between the three 

outer-wall solutions. Since the materials are different in the three outer-walls the sound 

insulation and fire protection characteristics also differ. The sound insulation and fire 

protection ability depends mainly on the amount of plaster boards and type of insulation in the 

wall.  Outer wall solution two has been chosen for the house project and it will be the head 

characteristic wall ahead in this report. Outer wall Option Two) was chosen for the project. It 

was chosen due to following criteria's: low energy needs for active heating, low 

manufacturing costs, low U-value, low construction weight, good moist resistance, good 

sound reduction and high fire protection class.  

 

Prefabrication, Small House, Construction, Heating-insulation, Outer Walls, Moist transport, 

Moistdamage,Energyneeds.   
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1 INLEDNING 

Småhus kan produceras på flera olika sätt. Istället för att bygga på det traditionella sättet 

genom att bygga på plats, som kan vara en mer tidskrävande metod, går det att producera de 

olika delarna/elementen i fabrik. Efter att elementen färdigställts kan husets delar sedan 

monteras fast på byggarbetsplatsen. Detta är en tidsparande och effektiv metod. Eftersom 

husets element är prefabricerade i fabrik blir produktionen även oberoende av väder, vilket är 

en av fördelarna med metoden. Det som begränsar metoden enligt Mellbert och Eriksson 

(2007) är dess flexibilitet kring form och arkitektur då vissa fabriker är låsta till specifika mått 

och former.  

Byggnader som är helt prefabricerade använder utsatta skarvar mellan de olika elementen där 

det krävs extra resurser för att täta och dölja. Det är därför det byggs med olika 

prefabriceringsgrad idag.  Den vanligaste metoden idag är kombinationen mellan 

prefabricering och traditionellt plats bygge. På så sätt kan bland annat färdiga fönster 

tillverkas i fabrik. Dessa sammansätts till en samspelande konstruktion med den platsgjutna 

betongplattan som står till grund för byggnaden. Genom det här byggnadssättet kan olika 

nivåer för prefabrikations byggen uppnås - vissa element byggs på plats och vissa hämtas 

färdiga från fabrik. (Mellbert & Eriksson, 2007)  

Enligt Mellbert och Eriksson (2007) är det projektets storlek som avgör vart de prefabricerade 

elementen ska tillverkas. I vissa fall produceras huselementen av entreprenören i fältfabriker 

på byggarbetsplatsen. Detta gäller oftast för små projekt. I stora projekt tar entreprenören 

hjälpa av externa leverantörer som producerar de olika huselementen i egna fabriker. När de 

olika elementen färdigställts kan delarna sedan levereras till byggarbetsplatsen för montering. 

Den ekonomiska situationen i projektet avgör entreprenörens bedömningar om vare sig 

husdelar ska byggas i fältfabrik eller hos extern leverantör. Med tanke på den ökade 

konkurrensen i byggbranschen ställer kunden högre krav på sina produkter.  
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1.1 Bakgrund 

Att bygga småhus i prefabricerade byggnadsdelar är ett bra alternativ att bygga småhus på. 

Projektets storlek avgör vart de prefabricerade elementen ska tillverkas. I vissa fall produceras 

huselementen av entreprenören i fältfabriker på byggarbetsplatsen. Detta gäller oftast för små 

projekt. I stora projekt tar entreprenören hjälpa av externa leverantörer som producerar de 

olika huselementen i egna fabriker. När de olika elementen färdigställts kan delarna sedan 

levereras till byggarbetsplatsen för montering. För att minimera energiförbrukning samt få 

hållbar utveckling är det av stor vikt att tänka på miljön i tidigt skede. Miljön påverkas redan i 

planeringsskedet av ett hus, eftersom det är då olika material väljs samt arkitekturen bestäms. 

För en hållbar utveckling krävs att man bygger och handlar på flera olika sätt. För att få en 

minskad växthuseffekt behövs mer energieffektiva byggnader eller byggnader som drivs med 

förnybar energi. Det går att bättra på nuvarande byggnader eller skapa nya byggnader som är 

miljövänliga redan från starten. Återanvändning, återvinning och valet av material med hög 

livslängd är en bra början om man vill minska på flödet av material samt 

naturresursanvändningen.  

Husmuttern AB har valt att projektera flera prefabricerade hus enligt ett koncept som snabbt 

går att etablera och avveckla. Med hjälp av dessa prefabricerade hus går det att skapa 

byggnader med kvalitet som snabbt kan tillgodose de behov som finns i landet idag. Till ett 

sådant projekt är det viktigt att ha ytterväggar som är lätta att arbeta med på bygget och som 

håller bra kvalitet. Utmaningen med Prefab-element är först och främst minskad flexibilitet 

med elementens utformning och arkitektur, det är även svårt att dölja ytterväggarnas skarvar. 

Detta i sin tur kräver mer resurser för att dölja dessa skarvar. Alla ritningar som gjorts på 

Auto cad är måttsatta i detalj för att göra det enkelt att föra upp ytterväggen i praktiken. 

Arbetet kommer därmed handla om att ta fram en prefabricerad väggkonstruktion som passar 

Husmuttern AB:s huskoncept. 

1.2 Problemformulering  

Examensarbetet ämnar presentera ytterväggar för Husmuttern AB småhusprojekt. Därför 

syftar denna studie till att analysera olika ytterväggar. Vid valet av yttervägg har utmaningen 

varit att hitta en god balans mellan ekonomi och energi. Det har även varit utmanande att 

arbeta med lättreglar i Prefabelement då det funnits begränsat med litteratur/tidigare studier 
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kring ämnet. Eftersom uppdragsgivaren (Husmuttern AB) vill endast använda sig av 

prefabricerade element. Trots att metoden utgör effektivt produktionsbygge är en annan 

nackdel, med prefabricerade element, att skarvarna mellan elementen kan vara tydligare. 

Därför kan det krävas mer resurser för att täta och dölja dessa skarvar. 

 

 1.3 Syfte & Frågeställningar  

Syftet med examensarbetet är att jämföra olika vägglösningar för ett småhusprojekt hos 

Husmuttern AB med avseende på följande kriterium: energi- och tillverkningskostnader, 

energibehov för aktiv uppvärmning, fukt-, brand-, ljud-, värmeisolerförmåga. Syftet med 

arbetet är också att för det bästa ytterväggsalternativet föreslås fyra stycken prefabricerade 

ytterväggelement: hörnväggelement, väggelement utan utskärning för fönster och dörr, 

väggelement med utskärning för fönster samt dörr och väggelement med utskärning för dörr. 

 Vilken prefabricerad ytterväggalternativ kommer att passa bäst till huskonceptet ur 

energi- och kostnadssynpunkt? 

 Hur ska de prefabricerade väggarnas stomlösningar att se ut?  

 Vad kommer den slutgiltiga konstruktionen utgöra för kostnad för projektet? 

 Hur påverkas energibehovet för aktiv uppvärmning av byggnadens storlek och form? 

 Hur påverkar lättreglar energibehovet för aktiv uppvärmning för en byggnad? 

1.4 Avgränsning 

Examensarbetet handlar om att jämföra billiga ytterväggar för ett prefabricerat småhusprojekt. 

Arbetet avgränsas till energiberäkningar, offertförfrågningar, planritningar och 

konstruktionslösningar. Målet med studien har varit att föreslå en lämplig vägg i samarbete 

med ett annat examensarbete för Husmuttern AB om fönster. Alla mått och beräkningar har 

endast avgränsats till de fönster och dörrar som föreslagits av fönster examensarbetet till 

småhusprojektet. Med energiberäkningar har det även gjorts en jämförelse av olika hus med 

olika storlekar och former, studien har gjorts på L-formade-, U-formade- och 

rektangelformade hus med golv areor mellan 38–86 m
2
. Det har även gjorts energiberäkningar 

för att ta reda på tre ytterväggalternativen påverkan på energibehovet för aktiv uppvärmning. 
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Konstruktionslösningar har gjorts för väggarna dessa har avgränsats till följande fyra 

väggelement: Hörnväggelement, väggelement utan utskärning för fönster och dörr, 

väggelement med utskärning för fönster samt dörr, väggelement med utskärning för dörr. 

Beräkningar har gjorts för att uppskatta hur mycket lägre behovet av aktiv uppvärmning blir 

med lättreglar i stället för massiva träreglar i ytterväggarna.  
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2 METOD 

Detta examensarbete bygger på en litteraturstudie och en fallstudie. 

2.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien ligger till grund för studiens teoretiska referensram med följande 

huvudkategorier: Värmeisoleringsmaterial, köldbryggor, fukt och energi samt utgör underlag 

för att ta fram de tre föreslagna ytterväggarna som kan tänkas passa småhusprojektets kriterier 

på ytterväggar.   

 

2.2 Fallstudie  

En fallstudie genomfördes på ett småhusprojekt som Husmuttern AB projekterat, fallstudien 

inriktar sig specifikt på ytterväggar. Byggnaderna som planeras att uppföras är småhus, dessa 

är förment att byggas runt om hela landet. För att kunna genomföra fallstudien har vi fått ta 

del av broschyrer som klargjorde företagets ide, arbetssätt och förväntningar. För att kunna 

förse företaget med konkreta lösningar har en jämförelsestudie gjorts mellan tre 

ytterväggsalternativ med hjälp av litteraturstudier, kostnadsundersökningar för material och 

tillverkning av ytterväggar, energibehovsberäkningar och U-värdeberäkningar.  

2.2.1  Beräkningar 

De beräkningar som gjorts i det här examensarbetet är följande: energibehovsberäkningar för 

respektive tre ytterväggsalternativ, energibehovsberäkningar för tre olika former (rektangel-, 

L- och U-formade hus) och storlekar på hus, Energibehovsbehovsberäkning för 

ytterväggalternativ två (Materialet lättreglar byttes istället ut mot massiva reglar för att se om 

energibehovet stiger eller minskar med lättreglar i en yttervägg). U-värdeberäkning för 

ytterväggalternativ två. Offertförfrågningar skickades ut till olika ytterväggstillverkare för att 

få ett anbud med kvadratmeterpris för tillverkning av de tre olika ytterväggsalternativen i fyra 

väggelement.   

2.2.2  Ritningar och konstruktionslösningar 

Alla ritningar med svart bakgrund (Detaljritning ytterväggalternativ två och stomritningar för 

fyra ytterväggselement) har gjorts med hjälp av programmet Auto cad.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras tre viktiga faktorer i ytterväggarnas komposition: 

värmeisoleringsmaterial, köldbryggor och fukt; Dessa faktorer påverkar ytterväggarnas 

kvalité och pris, och används i detta arbete för att jämföra väggförslag. 

 

3.1 Värmeisoleringsmaterial 

Enligt Eraldsson (2010) är avsikten med värmeisoleringsmaterial att värmetransporten ska bli 

minimal.  Hur mycket ett värmeisoleringsmaterial isolerar beror på dess 

värmekonduktivitetsvärde. Värmekonduktiviteten betecknas med λ-värde som beskrivs med 

enheten W/m°C. Ett materials låga lambda-värde talar om att materialet har god 

värmeisoleringsförmåga. Lambda värdet beror på temperatur, fuktinnehåll samt densitet. 

Enligt Öman (2013) är det mest fördelaktigt att placera värmeisoleringsmaterialet längre ut 

närmare uteluften, detta minskar relativa fuktigheten i ytterväggen samt ger en minskad risk 

för fuktskador, se bilaga 11. Eraldsson (2010) skriver att det som avgör valet av 

värmeisoleringsmaterial är följande:  

 God värmeisoleringsförmåga  

 God hållbarhet  

 Motstå mekanisk påverkan  

 Tåla höga temperaturer (Säker ur brandsynpunkt) 

 Luktlös 

 Ej orsaka rost 

 Lätt att anpassa till olika konstruktioner 

 Ej ge upphov till röta, löss samt insekter. 

3.1.1 Mineralull 

Mineralull är ett konstgjort oorganiskt material som består av fibrer som är av oxid och amorf 

natur. Mineralull är ett samlingsnamn för de olika värmeisoleringsmaterial som finns ex. glas-

, sten- och slaggull (Eraldsson, 2010).   
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3.1.2 Glasull  

Glasull är ett material som tillverkats i kombination med sand samt återvunnet glas. Den 

färdiga glasullen består av ca 70 % återvunnet hushållsglas, spill vid tillverkningen återvinns 

också. Glasull tillverkas genom en miljövänlig process eftersom man använder glas för att 

producera glasull måste det återvunna glaset smältas ner, denna process kräver liten mängd 

energi. Mängden sand bestäms beroende på hur mycket glas som ska återanvändas (Johansson 

& Karlsson, 2012).  

3.1.3 Stenull  

Stenull produceras med blandning av diabas, dolomit samt kalksten och kol. Processen går ut 

på att diabas smälts tillsammans med koks vid 1600°C. Den smälta diabasen kastas ut till 

fibrer med hjälp utav ett spinnhjul för att sedan bli till stenull. För att binda alla dessa ämnen 

tillsammans används även bindnings medel, den består av urea och fenol. I procent uppskattas 

bindningsmedlet vara 0,8 till 2 procent av hela vikten. För att eliminera damm samt också för 

att få ett vattentåligt material används olja och silikon (Johansson & Karlsson, 2012). 

3.2 Köldbryggor 

Enligt Abel och Elmroth (2012) uppstår en köldbrygga när ett material som har bra 

värmeledningsförmåga skär in i en värmeisolering. Det kan förklaras som att en köldbrygga är 

en konstruktionsdetalj där ett material med dålig värmeisolering bryter genom ett material 

med bättre värmeisolering. Köldbryggor är beroende av en byggnads form och storlek, 

fönsterstorlek och antal samt detaljritningar. I byggnader uppstår köldbryggor vid anslutning 

mellan två byggnadsdelar. Alltså uppstår köldbryggor vid eventuella infästningar och 

genomföringar. 

Exempel på sådana anslutningar är enligt Abel & Elmroth (2012) följande: 

 Anslutning vägg och vägg (Hörn) 

 Anslutning vägg och fönster/dörrar  

 Anslutning vägg och tak 

 Anslutning vägg och grund 
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3.2.1 Minimering av köldbryggor  

Minimering av köldbryggor sker vid projektering samt utförande. Köldbryggor kan leda till 

konsekvenser såsom värmeläckage, kondens, nedsmutsning av fuktiga ytor samt röta och 

mögel. Enligt en grov tumregel motsvarar köldbryggor för 20 % av alla värmeförluster på 

grund av transmission och ventilation. Isover (2004). Minimering av köldbryggor kan ske 

genom minskning av mängden stål i en konstruktion. Byggnader med god 

värmeisolerförmåga kan byggas genom att i möjligaste mån använda sig av ett minimum cc-

avstånd på 600 mm.  

För bästa isolerförmåga krävs att mineralullen är i obrutet skikt. Värmeisoleringsarbetet måste 

göras med precision på 5–10 mm extra mått så att alla otätheter täcks igen. Vid färdigt 

isolerarbete kan en efterkontroll göras med hjälp av en termografering som hjälper till att 

identifiera de kalla ytorna på konstruktionen (Svensson, 2008). Här måste man tänka på att 

värmekameran bara registrerar värmestrålning, som i sin tur beror på yttemperaturen. I 

praktiken kan det t ex vara en köldbrygga och/eller luftläckning som ger en betydligt sänkt 

yttemperatur på ytterväggens insida (och tvärtom på utsidan). Värmekameran kan alltså 

avslöja en köldbrygga och/eller luftläckning, men kan inte skilja på vad som är vad. Den här 

begränsningen är mycket viktig för tolkningen av resultaten från en termografering, så att man 

inte felaktigt tror att man har en köldbrygga när man i själva verket har dålig lufttäthet. 

3.3 Luftspalt 

Luftspalten är det tomma mellanrummet som finns i väggen, som har till uppgift att dränera 

bort fukt. För att uppnå bästa funktion ska luftspalten placeras på den yttre delen av väggen 

direkt innanför fasadmaterialet där fungerar luftspalten som ett kapillärbrytande skikt som 

hindrar vattnet från att ledas genom fasaden. Avsikten med just ventilerade luftspalter är att 

leda bort fukt och jämna ut luftryckskillnader. Luftspalten ska sträcka sig längs hela 

väggsidan och för bästa effekt krävs enligt (Paroc, u.å) att tjockleken ska vara minst 25 mm.  

Luftspaltens huvudfunktion är att ventilera för att förhindra eventuella fuktskador. Eftersom 

det är luften som tar upp fukten i ytterväggar i en luftspalt krävs att ånghalten i luften är högre 

än den ånghalt som finns i ytterväggmaterial. Förhållandet mellan luftspaltens temperatur 

samt temperaturen på den inflödande luften bestämmer om en luftspalt är upp fuktande eller 

uttorkande. När temperaturen i luftspalten är högre än den inflödande luften leder detta till 
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uttorkning. När temperaturen i luftspalten är mindre än den inflödande luften kan detta leda 

till uppfuktning (Paroc, u.å).  

3.4 Lufttäthet i Ytterväggar  

En yttervägg ska byggas så att den har en god lufttäthet, detta kan uppnås genom att hindra 

uppkomsten av luftrörelser och fuktkonvektion i en konstruktion. Med plastfoliens goda 

lufttätningsförmåga kan materialet användas som luft- och diffusionsspärr. Plastfolien ska 

sättas fast på ytterväggen närmare innerväggsbeklädnaden. En tumregel är att placera den 

högst en tredjedel av isolertjockleken inifrån. Enligt Svensson (2004) är följande metoder 

fördelaktiga för skarvning av gips: 

 Överlappning med kläm (Se figur 1) 

 Svetsning  

 Tejp med goda tätningsegenskaper (Se figur 1) 

 Användning skarvningslist 

 

 

Figur 1 En visuell beskrivning på två konstruktionslösningar med olika infästningsmetoder 
av plastfolie. Översta lösning visar överlappning med kläm. Den nedersta lösningen visar 

fästning av plastfolie med dubbelhäftande band (Svensson, 2004) 

 

När två konstruktioner fästs ihop uppstår kritiska anslutningar och genomföringar som 

behöver tätas, detta kan antingen göras med ovanstående tillvägagångssätt eller med hjälp av 

fogmassa, se figur 1. Bästa lösningen för ledning av el-kablar ska göras i det innersta 

regelverket, plastfolien ska placeras mellan det innersta och mellersta regelverket. I vissa fall 

krävs även extra säkerhetsåtgärder såsom lindning av elkablar med plastfolie eller fog band. 
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Figur 2. Masonitlättreglar i 
yttervägg, där det tydligt syns att 

köldbryggan är mindre jämfört med 
en vanlig massiv regel. 
(Masonitebeams, u.å) 

Vid placering av två gipsskivor i ytterväggens innerbeklädnad krävs en tätning med polyeten 

folie mellan gipsskivorna. Om ytterväggen endast har en gipsskiva ska en plastfolie fästas 

direkt på regelns limpunkter (Svensson, 2004). 

3.5 Lättreglar i ytterväggar  

Enligt tillverkare av masonit lättreglar minskas 

värmeförlusten till uppemot 7 % vid användning av deras 

I-balk. Lättregeln ger minimala köldbryggor tack vare det 

bärande skiktet som finns i mitten av materialet. 

Materialet används oftast i lågenergi- och passivhus. 

Tillverkaren menar att energianvändningen minskar till 

uppemot 7 % samt att I-balken även ger ett minskat U-

värde om husets skelett byggs med masonit lättreglar. Det 

är oklart om det är just för aktiv uppvärmning eller all köpt energi som menas med 

energianvändningen.(Masonitebeams, u.å). 

Byggeffektiviteten ökar eftersom vikten på regeln är 

så pass låg att den blir enkel att hantera på 

byggarbetsplatsen. Eftersom mittendelen är smal kan 

materialet anses som miljövänligt eftersom det åtgår 

mycket mindre material för att bygga med masonit lättreglar.  Med lättreglar finns det även 

nackdelar. Till nackdelarna jämfört med massiva reglar hör att man har betydligt sämre 

förutsättningar att fästa saker mot reglarna och att priset är betydligt högre. Med lättreglar är 

man även beroende av limfogens långtidsegenskaper för en god funktion även om 50 år. 

(Öman, 2016) Masonite beams är ett CE-märkt material vilket resulterar i att materialet kan 

användas i hela Europa samt att dimensioneringen kan göras enligt Eurokod 5. I-balken testas 

regelbundet i fabrikens driftlaboratorium och balkprovsrigg, materialet testas för kontroll av 

skarvar samt limfogar. Materialet är även certifierat av SP vilket innebär att materialet 

kontrolleras två gånger per år (Masonitebeams, u.å).  
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Figur 3. Dimensioner på masonit lättreglar, där det går att se de vanligaste dimensionerna 
och hur en masonit lättregel ser ut i sektion (Masonitebeams, u.å). 

3.6   Gips 

Gips är ett välkänt material i byggnadsindustrin. Förr i tiden användes gips som ett flytande 

material för täckning av tak. Idag är det vanligast att använda sig av fasta gipsskivor till 

innertaks- och väggbeklädnader. Materialet är väldigt bra ur miljöperspektiv då den uppfyller 

en rad krav om utformning, funktion, ljud och utseende m.m. Gips är ett naturligt material, 

mer än hälften av materialet är återanvändbart resten används som restprodukt i industrin. 

Den innehåller inga miljöskadliga eller giftiga ämnen. Materialet är inneklimatsmärkt 

eftersom gips inte avger några som helst gaser. Gips anses därför som bäst ur 

emissionsperspektiv. Gipset tillverkas i skivor, när skivorna stelnat omsluts dessa med 

kartong från återvunnet papp och papper (Gyptone, u.å). Det återanvändningsbara gipset 

kommer främst från: 

 Rester från byggavfall, återanvändningsstationer och byggnadsrivningar  

 Industriella fabriker  

 Naturgips från gips avbrytningar  

 

Normalt kommer gipset från gipssten, men i Sverige bildas gipset från kalksten som 

ihopblandas med vatten, koldioxid, luft och svavel som tillsammans blir till gips. I 

kolkraftverk bildas rester av svaveldioxider, istället för att låta materialet gå till spillo används 

den för tillverkning av gips. Gipset som tillfördelas i Sverige kallas för industrigips. Det finns 

även naturligt gips som tidigare nämnt kallas den för gipssten. Gipset löses upp  från 

havsvatten , den bildas genom förångning av stängda havsbassänger (Gyptone, u.å). 
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3.7 Uppförande av yttervägg i trä - allmän process 

3.7.1 Bärande stomme 

Första steget går ut på att såga till de olika delarna som behövs för uppförande av 

väggstommen. Måtten för syll, hammarband och reglar måste vara bestämda innan sågning så 

att allt blir rätt enligt ritningar. För att såga i exakta mått krävs verktyg såsom kapsåg och 

geringssåg. Sedan markeras både syll och hammarband med vart väggreglarna skall placeras 

så att de sedan kan fästas. Reglarna brukar fästas med cc-avståndet 600 mm. Det är viktigt att 

reglarna sätts fast med ordentliga skruvar på respektive syll och hammarband. Syllen är den 

mest utsatta delen i en väggkonstruktion därför är det viktigt att använda sig av en 

sylltätningslist för få ordentlig luft- och fuktskydd. Sylltätningslisten hindrar luftrörelser i 

fogar och element samt att den också hindrar fukten från att tränga sig upp från grunden till 

syllen. Markeringar sker exakt där fönster och dörrar ska sitta vid placering av väggreglar. 

Det måste finnas utrymme för 20 mm extra mellanrum på varje sida för drevning. För att 

konstruktionen ska bli rak utan några snedvridningar så är vattenpasset ett viktigt verktyg vid 

montering av väggstommen. För att kortlingen ska kunna placeras i överkant och underkant 

måste även dessa markeras på väggreglarna, här göras det utrymme för drevning med 20 mm 

extra avstånd på varsin sida (Bolist, u.å). 

 

Figur 4. Ett exempel på en bärande stomme och dess delar (Bolist, u.å). 

3.7.2 Ytterbeklädnad 

För ytterbeklädnad bör stommen kläs med vindpapp, som går att köpa på rulle i byggvaruhus. 

Vindpappen fästs på syll, hammarband, väggreglar och kortling med en häftpistol. 

Häftklamrarna ska helst vara rostfria för bästa kvalitet på konstruktionen. Vindpappen ska 

klippas ut så att hela stommen kläs på förutom plats för fönster och dörrar där det ska vara 

öppen lucka. Vindpappen fästas fast så att några decimeter sticker ut på kanterna, så att även 
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sidorna kan täckas. När vindpappen häftats fast mot stommen ska horisontella spikreglar 

skruvas fast med cc-600. Med specialverktyg såsom spikpistol kan träpanelen spikas fast i 

spikreglar. Panelen måste sättas fast korrekt eftersom denna del är synlig, det finns därför 

ingen plats för fel då detta kommer synas.  I underdelen av panelen måste den kapas med 

lutningen 15 grader så att vatten inte flyter ner i konstruktionen. Panelen ska gå så långt ner 

att den täcker byggnadens platta, men inte sticka ut för långt ner då det kan medföra problem 

för resning av väggen. Det är mest fördelaktigt att spika fast panelen efter resning av väggen 

(Bolist, u.å). 

3.8  Fasader 

Ytterväggar byggs alltid med yttre skal, som med andra ord även kallas fasad. Alla material är 

unika på sitt sätt gällande väderpåverkan. Deras beteende skiljer sig beroende på vilket 

material det är. De vanligaste fasadmaterial som används i byggnader idag är puts, trä och 

tegel. Puts och trä fungerar på så sätt att när vatten nuddar materialet, rinner vattnet av direkt 

till skillnad från tegelfasader som drar åt sig vatten (Byggskadeteknik, 2016). 

3.8.1 Yttervägg med träfasad 

Trä som fasadmaterial brukar användas vid ytterväggar med trästomme. Fasaden kan antingen 

vara stående eller liggande med lockläkt eller lockbrädor. Trä är ett fasadmaterial med bra 

egenskaper när det gäller avvisning av regn. Fogar och springor måste tätas ordentligt för att 

hindra vatten från att tränga in i konstruktionen. Eftersom trä är ett organiskt material så kan 

det förekomma rötskador på panelen när den utsätts för regn.    

Ett annat förekommande fel är mögel och röta på lockpanelens nedersta del. Det beror på 

vatten som tar sig in mellan bottenbrädan och lockbrädorna. Kapillärsugningen och blåst ger 

bra förutsättningar för att påskynda processen och vatten från nederbörd kan ta sig in mellan 

brädorna. När väl vattnet tagit sig in i konstruktionen så sker uttorkningen mycket långsamt 

på grund av fasadens täta färg och brist på luftspalt detta enligt (Byggskadeteknik, 2016). Det 

finns en del risker med att ha en träfasad. Dessa risker är enligt SP Rapport (2011): 

 Missfärgningar och mögel orsakat av höga fuktmängder på ytan på grund utav 

växtlighet 

 Rötskador på träpanelen pga. vattenläckage i förbindelser där träet är dåligt spikat 
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Fuktig syll som möglar- orakat utav fukt eller byggfukt som är en konsekvens av 

dåligt skydd mellan syll och grund.  

  

Meningen med en väggfasad är att den ska skydda mot regn och vatten. Därför måste den 

tätas, de två sätt för tätning av fasader sker genom enstegs- samt tvåstegstätning 

(alltombostad, u.å) 

3.8.2 Enstegstätning 

Enstegstätning innebär att ett och samma lager i ytterväggen skyddar mot regn och vind. 

Materialet som används ska både ta upp luft- och tryckskillnader över ytterväggen och 

däremot hindra mot vattentransport (Mårdberg och Bergström, 1990). Fogen ska vara tät så 

att det uppstår lufttrycksskillnader över fogen. Det är viktigt att fogen inte brister, om detta 

sker är risken stor att regn och annan fukt tar sig in genom fasaden. Tryckskillnaderna som 

uppstår i väggen fungerar i princip på samma sätt som dykarklockor, där luften används som 

ett verktyg för att hålla vattnet borta (alltombostad, u.å). 

3.8.3 Tvåstegstätning 

Tvåstegstätning innebär att regn- och vindskyddet är i två separata lager. Vindskyddet är 

placerad närmare insidan och regnkappan ytterst i väggen. Mellan regnkappan och 

vindskyddslagret finns en kapillärbrytande luftspalt som har till avsikt jämna ut övertryck för 

att minska tryckfallet över regnkappan. Vattnet som går genom regnskyddet ska tas hand om 

så att det sedan faller ner och dräneras ut från väggen. Skarvarna i regnkappan ska vara större 

än 5 mm brett för att hindra vattenfilmbildning över regnkappan. I tvåstegstätade 

konstruktioner tas allt lufttryck över vindkappan. Väggkonstruktioner får ett säkrare 

fuktskydd med tvåstegstätning. (Mårdberg och Bergström, 1990) 
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Figur 5. En visuell förklaring av enstegstätning (till vänster) och tvåstegstätning (till 
höger) i ytterväggar (Mårdberg och Bergström, 1990). 

 

 

Figur 6. En ytterväggskonstruktion med tvåstegstätning (Åkesson & Paulsson, 2011). 

3.9 Fukt i ytterväggar 

Enligt byggmiljögruppen (u,å) orsakas fuktskador i ytterväggar normalt av vattenånga från 

inneluften som går i riktning med utåtriktade luftströmmar. Det här sker oftast i väggarnas 

översta del. Fuktskador utgörs normalt av mikrobiella angrepp (med åtföljande 

innemiljöproblem), missfärgningar, salt- och kalkutfällningar och sprängning av salt eller is. 

Fukten inomhus är beroende av ångmängden, fuktproduktionen i hushållet samt vilken typ av 

ventilation som används. Halten ånga inomhus är normalt högre än utomhus, skillnaden som 

finns mellan den invändiga och utvändiga ånghalten strävar alltid efter att skapa jämvikt. 

Jämvikten sker i väggkonstruktionen genom diffusion och konvektion. När vattenånga (men 

inte luften i övrigt) transporteras från luft med högre ånghalt till luft med lägre ånghalt så 

handlar det om diffusion, och i byggnader handlar det nästan alltid om diffusion från inneluft 

till uteluft. Öman, (2017) När vattenångor transporteras med en luftström pga. Vind, 

skorstenseffekt och övertrycksventilation kallas det för konvektion. Ovan fukttransporter kan 

hindras med hjälp av tätskikt som plastfolie. Det är generellt en fördel med högre 

ångmotstånd mot insidan och lägre ångmotstånd mot utsidan av ytterväggen. (SP, 2016)  

3.9.1 Mögel 

Enligt Boverket (2015) är de allra vanligaste skadorna som förekommer på grund av fukt är 

lukt av mögel och bakterier. Dessa är inga synliga fel men kan upptäckas genom 
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fuktmätningar. Vanliga skador är mögel, emissioner, blånad, röta, sprickbildningar och 

välvningar. Mögelsporer finns överallt, men de börjar endast gro på konstruktionsdelar under 

passande villkor. Mögelbildningen är beroende av fuktinnehåll, syrehalt, tillräcklig med tid, 

temperatur samt pH-värde. Inkubationstiden för mögel är beroende av relativ fuktighet, ju 

högre relativfuktighet desto snabbare mögeltillväxt. I Arne Hyppels laborations resultat kan 

man se att mögeltillväxten börjar på en tidsbeständighet på 2 dagar och 166 dagar för RF 90 

respektive RF 70. (Öman, 2013) En bra källa för näring är organiska material, därför kan det 

börja mögla på konstruktionsdelar i trä. Det är även viktigt att fukttillståndet överskrider en 

viss nivå under en längre tid för att mögelsvampen ska börja gro och bli större med tiden (se 

figur 6). Möglet påverkar inte träets hållfasthet, men när det sprids så medför den ohälsa, lukt 

och missfärgningar (Boverket, 2015). 

 

Figur 7. Sambandet mellan temperatur/fukt och tillväxt av mögelsvampar (Kristiansson & 
Koluktsis, 2011). 

Enligt Boverket (2015) är blånad en mögelsvamp som breder ut sig i trä. Detta leder till 

missfärgningar som kan skifta i färgerna grönt, svart och blått. Dessa svampar påträffas ofta i 

furu, men kan förkomma i andra trätyper också. Blånad påverkar inte träets hållfasthet, men 

kan binda fukt och göra torktiden längre. Det skapar även gynnsammare förutsättningar för 

rötsvampar att angripa området. Blånadssvamp är en bra indikation på att luftfuktigheten är 

för hög och att det bör vidtas åtgärder så att det inte leder till rötsvamp. Den äkta hussvampen 

brukar anses som den farligaste sorten av alla rötsvampar. När den gror så bildas det fibrer i 

dess mycel som leder till stor spridning. När det är en hög fuktkvot så har rötsvampen bra 

förutsättningar för att binda sig till virke, och det försämrar hållfastheten på konstruktionen, 

då den bryter ner träet. Under denna process utsöndras ämnet oxalsyra som är farligt för 

virket. Skulle virket torka så har svampen fortfarande bra förutsättningar för att sprida sig, då 
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svampen bryter ner cellulosa i träet kan den anskaffa sig vatten och fortsätta sin spridning. 

Denna typ av mögelsvamp kan till och med ta sig igenom sprickor i betongkonstruktioner och 

nå fram till kalket för att fortsätta sin tillväxt (Hagentoft, 2002). 

3.10 Isolering mot ljud 

Det ljud som transporteras med luften definieras som luftljud. Ljudet som går tvärs igenom ett 

fast föremål kallas för stomljud. Spridningen av ljud kan motverkas genom att använda 

material som är bra ur ljudisolerings perspektiv. När ljudet träffar en vägg går en del av ljudet 

genom väggen, en del absorberas och en del reflekteras tillbaka från väggen. En yttervägg 

isoleras med syftet att transmission av ljud ska minimeras (Isover, 2016). 

Konstruktioner som skyddar mot ljud är oftast massiv eller dubbel.  De material som isolerar 

bäst mot ljud är betong, tegel, plåt och trä. Vikten och arean på en konstruktion avgör dess 

ljudisolerande förmåga, om massan är dubbelt så stor ökar ljudreduktionstalet med 6 dB 

(Isover, 2016). Med dubbelkonstruktion menas att en konstruktion består av två skilda lager 

som har en spalt emellan, konstruktionen är lättare till skillnad från en massiv konstruktion. 

För att en konstruktion ska var effektiv mot ljud räcker det endast med att de yttre skikten 

består av ett tungt lager, exempelvis genom användning av gipsskivor. Ljusspridningen kan 

även reduceras med ett extra av ljudabsorberande material, ett exempel kan vara mineralull. 

Det material som har bäst ljudabsorberande egenskaper är glasull, dess goda egenskaper beror 

på att materialet är lufttätt samt att den har bra strömningsmotstånd (Isover, 2016). 

3.10.1 Faktorer som påverkar ytterväggens ljudkvalitet  

Kraven på ljud har höjts avsevärt den senaste tiden. Vid utformning av ytterväggar är det 

viktigt med god ljudisolering för att minska påverkan från bullerutsatta miljöer. Enligt Isover 

(2016) påverkas ljudkvaliteten i ytterväggar av följande faktorer:  

 Utformning- och utförandesätt 

 Ytbeklädnad 

 Täthetsgrad i fönster och dörrar 

 Detaljutformning, installationer  

 Byggfel 

 Otätheter  
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 I flerskikts träfasader är ljudkvaliteten till störst del beroende av antalet gipsskivor samt 

väggtjocklek (Isover, 2016).  

3.11 Prefabricerade småhus 

Prefabrikation har på den senaste tiden blivit en allt mer populär produktionsmetod.  I Europa 

väljer allt fler företag att bygga med prefabricerade huselement. Byggförloppet kan liknas vid 

Lego där klossar staplas ihop till färdigställd byggnad. Huset delas in i olika delar som sedan 

tillverkas antingen i tillfälliga fältfabriker, eller i en fabrik hos en extern byggleverantör. 

Färdiga huselement transporteras sedan till byggarbetsplatsen för montage (Ecoreadyhouse, 

u.å) Prefabricering kan ske i olika grader exempelvis kan stommen levereras färdig med alla 

rör och el installationer, dörrar och fönster. Sedan finns det stommar med som levereras utan 

installationer, dörrar och fönster, normalt brukar den här typen av Prefab moduler ha 

förberedda hål för att förenkla för installation och montering av dörrar och fönster på plats. 

3.11.1 För- och nackdelar med prefabricerade element 

Enligt Melbert & Eriksson (2007) finns det saker som är bra med prefabricerade element och 

även saker som är mindre bra.  Listan nedan visar några utav dem punkterna som Melbert & 

Eriksson (2007) har sammanställt. 

Fördelar: 

 Byggförloppstiden minskar eftersom  husets alla element byggs i fabrik oberoende av 

väder.  

 Priser avtalas innan bygget påbörjas, detta ger tydliga ekonomiska ramar. 

 Kunden får mer kvalitet för pengarna. Risken för fukt blir avsevärt mindre vid 

prefabrikation, kunden behöver inte lägga extra kostnader för att åtgärda fuktskador.  

 Industriell byggande är flexibla då dessa kan erbjuda alla möjliga huselement 

lösningar.  

 Effektivt samarbete som leder till flera bygglösningar. Genom effektivare samarbete 

kan standarder tas fram för olika huselement. 

 Genom att bygga med prefabrikation sker arbetet med större noggrannhet och 

användning av specialverktyg leder till bättre hållbarhet och beständighet.  
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 Mindre materialspill då bygget planeras i god tid. 

 Säkerheten på byggarbetsplatsen ökar då det inte används lika mycket material i fält.  

Nackdelar: 

 Riskkalkylen omfattar beräkningar för platsbyggnationer vilket inte stämmer, 

prefabricering är dyrare jämfört platsbyggnation.  

 Dubbelt arbete går åt då både entreprenör och husleverantör gör byggkonstruktions-

ritningar. 

 Köldbryggorna är fler på prefabricerade småhus jämfört med platsbyggda hus, då man 

behöver skruva ihop reglar vid blockskarvar. 

3.12 Riskkostnader 

För att räkna ut riskkostnader för ytterväggar måste en riskbedömning göras för eventuella 

skador som kan komma att uppstå i framtiden. Risken för skador är olika beroende på vilken 

yttervägg som väljs. Riskkostnaderna för ytterväggar är väldigt svåra att räkna ut, 

riskkostnader beror främst hur väl genomfört en vägg har satts upp. Ett exempel på en 

riskkostnad kan vara oduglig lufttäthet som leder till att fuktig luft kan vandra genom 

väggkonstruktionen (Persson, 2011) 
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3.13 Belägg för energiberäkningar 

Då det saknas U-värde för olika byggnadsdelar så antas standardvärden för till exempel golv 

och tak. Eftersom arbetet är en del av ett större projekt så finns U-värden för väggar 

tillgängliga (se tabell 1). Till hjälp för beräkningarna används studiematerial från kursen 

installationsteknik. En tabell kommer att göras med U-värden för respektive byggdel, som 

sedan används som underlag för beräkningar av energibehovet för aktiv uppvärmning. 

(Öman, 2014). 

 

Tabell 1. Transmissionsförluster före och efter renovering av referensens egna trähus. De 
U-värden som står under ”Before och After” spalten kommer att användas vidare i 

energiberäkningar (Öman, 2014) 

Enligt Öman (2014) så görs energiberäkningar via formeln E = Qtot * Gt där E är den totala 

energin för uppvärmning som anges i kWh/år. Qtot är värmeförluster som anges i kW/˚C och 

Gt är antalet gradtimmar för en specifik byggnad på en specifik plats som anges i (˚C h/år). 

För att få fram E måste man först räkna fram Qtot och Gt via formlerna: 

Qtot = Qläckning + Qvent + Qtransmition  

Qläckning= m * cp   Qvent = m * cp  Qtransmition =  (U*A) 

m = för massflödet gällande luftläckage multipliceras omsättningen per timme (0,05omh/h) 

med byggnadens volym (m
3
) som sedan multipliceras med luftens densitet (1,2kg/m

3
) för att 

få enheten (kg/s). 

m = för massflödet gällande ventilation multipliceras det rekommenderade luftflödet för 

bostäder (0,5 l/s m
2
) med arean av huset och luftens densitet (1,2kg/m

3
)
 
för att få enheten 
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(kg/s). Enligt BBR är det generella minimikravet för uteluftsflödet 0,35 l/s m
2
 golvarea. I 

denna beräkning har ett betydligt högre värde (0,5 l/s) antagits än det generella minimikravet.   

cp = specifik värmekapacitet i luft som är 1010 J/kg ˚C 

 (U*A) = Summan av alla byggnadsdelars U-värde multiplicerat med dess area. 

Gt = (tinne - tute)* 8månader (i timmar) = Antalet gradtimmar för en specifik byggnad i ett visst 

område.  

Där tute är medelvärdet under uppvärmningssäsongen för olika städer i Sverige och tinne är 

normaltemperaturen inomhus utan värmetillskott dvs. gränstemperaturen. Denna värmeeffekt 

kommer från hushållsmaskiner, antalet människor, solinstrålning och varmvatten. 

Värmetillskottet räknas via den passiva värmeeffekten dividerat med Qtot. 

3.14 Elpriser 

Energikostnader beror givetvis främst på hur stor energi som förbrukas i en byggnad. Vid 

beräkning av energikostnader måste man räkna ut den ungefärliga energianvändningen som 

kan komma att nyttjas i framtiden. Eftersom det är högst troligt att energipriserna ökar är det 

viktigt även ta hänsyn till detta i beräkningen. (Persson, 2011). Elproduktionskostnaderna 

skiljer sig beroende på vilken elleverantör som väljs och vilken energikälla som används.  
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Figur 8. Diagrammet ovan visar medelvärdena på elproduktionskostnaderna vid 5 % 
ränta, indelat i olika kraftslag (Wiberg, 2010). 

En stor del av energibehovet i småhus handlar om aktiv uppvärmning, och här kan man t ex 

använda en värmepump av typen luft-luft, som är den billigaste typen av värmepump. Öman, 

(2016) Enligt Viivilla kan uppvärmningskostnaderna minska med ca 50–66 procent med 

luftvärmepumpar i hushållet, för varje köpt el kan man normalt få ut ca 2–3 gånger kWh 

värme. Vid val av luftvärmepumpar är det viktigt att tänka på att dessa är mest lämpliga i hus 

med öppen planlösning, detta för att förenkla transporten av värme i huset. Nackdelen med 

luftvärmepumpar är att de endast kan användas för temperaturer ner till -15/-20.  
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4 DEN AKTUELLA STUDIEN  

Detta kapitel går igenom kriterierna satta av Husmuttern AB för det prefabricerade 

småhusprojektet gällande ytterväggar.  

4.1 YTTERVÄGGSKRITERIER 

Väggen ska ha ett lågt U-värde samt bidra till minskat energibehov. Väggens värmeisolerings 

lager ska vara homogen för att minimera risken för springor och otätheter. Stommen ska bestå 

av lättreglar av typen Masonite-beams för att konstruktionen ska få lägre vikt så att väggarna 

blir lättare att hantera under byggnadsprocessen. Husmuttern krävde maximalt 2,5 m långa 

ytterväggselement för att förenkla hanterbarheten inom fabriken och bygget. Hanterbarheten 

förenklas på så sätt att väggelementen får lägre vikt samt kan flyttas med standard truck. 

Arbetet i fabrik och bygge ska kunna genomföras utan att användning av större och 

avancerade maskinredskap. Nackdelen med korta ytterväggselement är att man får onödiga 

skarvar samt att regelavståndet ofta måste göras kortare än det nominella regelavståndet 600 

mm (centrum-centrum 600 mm). Fler reglar i ytterväggskonstruktionen blir dyrare, ger mer 

jobb med infästning, ger mer köldbryggor, mer materialåtgång och tyngre väggelement.  

Ytterväggen ska vara prefabricerad för att väggen ska vara snabb att resa under 

byggnadsskedet och att det ska vara enkelt att montera ihop med resterande husdelarna i 

konceptet. Väggen ska vara bra ur ekonomisynpunkt men inte så billig att kvalitén får 

negativa konsekvenser. Husprojektet har planerats av Husmuttern AB, med hjälp studenters 

examensarbeten och underleverantörer.  
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4.1.1 Väggelement 1: Hörnyttervägg 

Modul 1, är hörnytterväggselement. Den ska vara projekterad så att de resterande 

ytterväggarna blir enkla att bygga på. Måtten för hörnväggelementet är 1241 mm åt båda håll, 

med höjden 2,360 mm (se bilaga 2). 

4.1.2 Väggelement 2: Massiv yttervägg 

Det här är en väggstomme med stående lättreglar med centrumavstånd på 600 mm. 2500 mm i 

bredd och 2360 mm i höjd (se bilaga 3). 

4.1.3 Väggelement 3: Yttervägg med fönster 

Ett väggelement med samma kriterier som väggen ovan men med utskärning för ett fönster. 

2500 mm i bredd och 2360 mm i höjd. Balkar placerade med 600 mm cc mått (se bilaga 3) 

4.1.4 Väggelement 4: Yttervägg med ytterdörr 

Yttervägg med utskärning för en ytterdörr. 2500 mm i bredd och 2360 mm i höjd. Lättreglar 

placerade med 600 mm cc mått (se bilaga 2) 

 

 

  



26 

5. Resultat 

I detta kapitel presenteras studiens resultat. Först beskrivs väggkonstruktioner och de tre 

ytterväggslaternativ. Därefter följer stomlösningar för den valda ytterväggen samt 

tillverkningskostnader och energiberäkningar för samtliga ytterväggsalternativ.  

5.1 Väggkonstruktioner  

Väggkonstruktionerna kommer att ha en tvåstegstätad fasad vilket är en fördel för 

motverkande av fukt. För att kunna skydda de fuktkänsliga materialen som finns i ytterväggen 

är det viktigt att skydda konstruktionen mot eventuell nederbörd och fukt. Detta lär inte vara 

ett problem då väggen kommer tillverkas i Husmutterns Prefab fabrik inomhus. De största 

riskerna då ytterväggen kan utsättas för fukt är vid transport och uppresning, därför är det 

viktigt att man använder ordentligt väderskydd när dessa moment utförs. För att hindra 

eventuell mögelpåväxt kommer konstruktionen hållas ren under hela produktionens skede. 

Eftersom fasaden på samtliga hus är av organiskt material måste träpanelen förbehandlas med 

en penetrerande grundolja för att minska fuktupptagningen. En grundmålning behöver också 

göras innan färdigmålning för att säkerställa att fuktupptagningen minskats. Innan 

grundmålning och förbehandling av fasaden är det bra om fuktkvoten understiger 16 %. För 

att fukten ska kunna ventileras ut får flödet i luftspalten inte understiga 30 oms/h (Träguiden, 

2003)  

Tre ytterväggsalternativ: Ytterväggalternativ 1 (framtagen av Isover), ytterväggalternativ 2 

(framtagen av uppsatsförfattare), ytterväggalternativ 3 framtagen av Paroc) jämförs i studien.  

Huvudskillnaden mellan de ovan nämnda ytterväggalternativen är att ytterväggalternativ två 

(egen lösning) består av ett enda tjockt isolerings lager med vertikala lättreglar och 

ytterväggalternativ ett och tre består av flera separata isolerlager med massiva reglar. Fördelen 

med lättreglar jämfört med massiva reglar i ytterväggar är att köldbryggorna minimeras tack 

vare att det inte det finns så mycket utsatta skarvar som gör att värmen smiter ut från huset. 

Andra skillnader är att U-värdet, ljud- och brandskyddsegenskaperna skiljer sig beroende på 

materialen är olika i de tre ytterväggsalternativen. Ljud- och brandskyddsegenskaperna beror 

främst på antalet gipsskivor och typ av isolering. Här hade ytterväggsalternativ två bäst ljud- 

och brandskydd tack vare sina två gipsskivor på insida av vägg.  I ytterväggalternativ två har 

glasull valts som värmeisolering då materialet har lägre vikt i jämförelse med stenull.  
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5.2 Yttervägg alternativ 1 (Isover; massiv regel, glasull 170 mm) 

Den här vägglösningen har konstruerats av Isover. Ytterväggen har en 22 mm stående 

träpanel och en 28 mm luftspalt bakom för att fylla de fukttekniska kraven. Nästa skikt består 

av 80 mm värmeisoleringsmaterial i form av en styv glasullsskiva (Isover fasadskiva 31) som 

har ett pappskikt på ena sidan för att fungera som vindskydd i ytterväggen. Att använda ett 

pappskikt i stället för t ex en utvändig gipsskiva eller asfaltsimpregnerad träfiberskiva som 

vindskydd är vanligt, men det gäller då att tänka på att det tunna pappskiktet är mycket 

känsligare för mekaniska skador vid monteringen än motsvarande skivmaterial. De följande 

skikten består av 1 mm Isover VEMPRO vindskydd som är en tunn polypropenfolie vars 

funktion är att höja värmeisoleringsförmågan genom att motverka fukt och luftrörelser. Sedan 

en 170 mm Isover UNI-skiva 33 som är en glasulls skiva som är bra ur värme- och 

ljudisolerings perspektiv. Dessa glasullsskivor fästs mellan 170 mm träreglar som har ett 

centrum till centrum avstånd på 600 mm. Efter detta finns en Isover plastfolie på 1 mm följt 

av en 45 mm Isover ultimate UNI-skiva 36 som har fördelen att den fungerar som både 

värme- och brandisolering. De ska monteras mellan 45 mm vertikala träreglar med 600 mm 

cc mått. Näst sista skiktet är en 11 mm OSB träfiberskiva som ger möjligheten att spika på 

insidan av ytterväggen vars sista skikt är en 13 mm gipsskiva (se figur 8). Ytterväggens totala 

tjocklek är 369mm med ett U-värde på 0,12 (Isover, u,å) 

 

Figur 9. Figuren ovan visar yttervägg alternativ 1. (Isover, u,å). 

5.2.1 Ljudegenskaper 

Som huvudsaklig värmeisolering används ett skikt med 170 mm mineralull (Isover UNI-skiva 

33). Liksom övrig mineralull i ytterväggen så bidrar det här skiktet till att absorbera ljud, och 

bidrar därigenom till att ytterväggens ljudisolering blir bättre. Det absolut viktigaste för hela 

ytterväggens ljudisolering i praktiken handlar dock om fönstrens egenskaper och om 

ytterväggarnas lufttäthet. Denna isolerskiva är monterad mot utsidan av väggen för att ha 
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bästa effekt mot bullret utomhus som kan skapa en otrivsam miljö i byggnaden. 

Konstruktionen kompletteras med gips och ett flertal värmeisolerings lager som hjälper till att 

isolera mot att ljud transmitteras (Isover, u,å). 

5.2.2 Brandegenskaper 

Konstruktionen har ett brandskydd som har klassats till REI30 genom att det invändiga 

ytskiktet av väggen är en 13 mm gipsskiva. REI30 är tillräcklig för de hus som planerats av 

Husmuttern AB. Den värmeisolering skiva som är närmast gipset är en Isover UNI-skiva 36 

som är en stenullsskiva som har funktionen att både värme- och brandisolera (Isover, u,å).   
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5.3 Ytterväggalternativ 2 (Eget förslag; lättreglar, glasull 350 

mm) 

Den här ytterväggen är inte en lösning från en viss leverantör, det är en egen lösning. 

Ytterväggen som valts har en fasad av stående panel med en bredd på 22 mm. Sedan finns en 

ventilerad luftspalt som har bredden 28 mm. I luftspalten kommer liggande spikreglar (mått 

28x70 mm) att sättas upp med mellanrum och små hål som har till avsikt att lufta 

väggkonstruktionen. Mellanrummet kommer att vara mellan bottenbrädorna och kommer att 

täckas med lockbrädor. Efter luftspalten kommer en vindskiva av varumärket Paroc 

Västkustsskiva att spikas fast mot stommen för att hindra luftrörelser bakom fasaden som kan 

förstöra mineralullens isolerförmåga. Vindskivan kommer även ha ett vattenavledande skikt 

så att den inte skadas av vatten eller fukt som kan tränga sig in genom fasaden. Mellan 

Masonite lättreglarna i stommen kommer mineralull med tjockleken 350 mm att sättas fast, 

mineralull ska fästas så att den täcker alla springor och mellanrum för att minimera 

köldbryggorna. Efter mineralullen kommer en plastfolie att sättas fast längs hela väggen. 

Sedan kommer en spånskiva med tjockleken 13 mm att skruvas fast längs hela väggen, detta 

görs så att man får en hårdare innerväggsyta samt att det ska vara enkelt att spika fast 

inredning. I det innersta skiktet av ytterväggen kommer två gipsskivor med totala tjockleken 

26 mm att monteras fast (se figur 9). 

 

 Figur 10. Figuren visar yttervägg alternativ 2. (Se bilaga 4)   

5.3.1 Ljudegenskaper  

Två gipsskivor har satts fast i innersta delen av ytterväggen med avsikt att dämpa ljudet som 

kommer utifrån samt även minska ljudläckage inifrån utåt. Enligt Isover förbättras 
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ljudreduktionen med ca 5 dB vid användning av två gipsskivor. För att absorbera ljudet 

maximalt kommer glasull att användas pga. dess goda egenskaper. Dessa goda egenskaper 

beror för det mesta på glasullens starka strömningsmotstånd. Det material som hade 

likvärdiga egenskaper såsom glasull var stenullen, men på grund av dess höga densitet valdes 

den inte för väggkonstruktionen. Ju högre densitet ett material har desto tyngre blir den, 

tyngre vikt blir svårt att hantera när man sedan reser upp ytterväggen för montering. 

Ytterväggen är inte den enda konstruktionen som behöver ljudisoleras, utan det är även viktigt 

att dörrar och fönster har god ljudisolerande förmåga. För det är just dörrar och fönster som 

har svagast ljudisolerförmåga i en byggnad (Paroc, 2007). 

5.3.2 Brandegenskaper  

Eftersom den valda ytterväggen har konstruerats med två gipsskivor förväntas den klara 

REI60. Detta har tagits fram genom Parocs brandljudisoleringsguide för väggar.  Väggen i 

nedanstående figur (se figur 16) ser ungefär ut som den valda ytterväggen. Det som skiljer 

väggarna åt är värmeisolerings tjockleken, utifrån detta kan REI60 konstateras för den valda 

väggen (Paroc, 2007). Ytterväggen brandskyddas med syftet att ytterväggen behåller sin 

bärandeförmåga samt att man vill minimera risken för spridning mellan husen samt de olika 

brandcellerna. Ur brandsynpunkt är det mest fördelaktigt att använda glasull utan ytskikt 

eftersom materialet är klassat som obrännbart material (Persson, 2014) 

 

Figur 11. Figuren ovan visar en brandskyddad vägg med brandklass REI 60 med två 
invändiga gipsskikt för att fördröja brandspridningen. (Paroc, u,å) 

5.3.3 Värmeisolering  

U-värdet med andra ord effekten som behöver tillföras för att behålla temperaturen inomhus 

har beräknats till 0,087 𝑊/m
2°

C. Med ett så lågt U-värde kan den valda ytterväggen jämföras 
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med andra välisolerade väggar som används till passivhus. Med detta kan det konstateras att 

väggen har en god värmeisolerande förmåga (Paroc, 2007).   

5.4 Yttervägg alternativ 3 (Paroc; massiv regel, stenull 220 mm) 

Den här träregelväggen med ventilerad fasad är en lösning framtagen av Paroc (2007). Utifrån 

består väggen av en träbeklädnad av stående panel. Likadant som alla andra väggar finns en 

28 mm ventilerad luftspalt och sedan vindskivan. Efter den kommer ett isolerskikt med 

standardbredd på 45 mm. Skiktet har satts dit med avsikt att fungera som värme- samt 

ljudisolering. I isolerskiktet finns även horisontella reglar som är fästa med de vertikala 

reglarna. De horisontella samt vertikala reglarna är en del av stommen av ytterväggen och har 

satts fast med ett centrumavstånd på 600 mm. I skiktet där de vertikala reglarna står finns 

även en stenullsskiva med bredden 220 mm. Bredden på de vertikala reglarna är valfria, 

måtten som reglarna kan väljas på är bland annat 145, 170, 195 och 220 mm. I denna vägg har 

170 mm valts. På de vertikala träreglarna har en luft- och ångspärr spikats fast. Efter 

ångspärren finns ytterligare ett skikt som fungerar som värmeisolering och installationsskikt, i 

det här lagret finns även vertikala reglar med cc-avstånd 600. Inre beklädnaden består av en 

standard 13 mm gipsskiva (Paroc, u.å). 

 

Figur 12. Figuren ovan visar ytterväggalternativ 3 med U-värdet 0,12 W/m2K (Paroc, u.å.). 
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5.4.1 Ljudegenskaper   

Den inre beklädnaden av gips har en ljudisolerande effekt. Sedan finns tre ytterligare 

isolerskikt som hjälper till att bättra på ljudreduktionstalet. Eftersom stommen på väggen är 

delad ger detta en bättre ljudreduktion på 5–10 dB. (Isover,u.å).  

5.4.2 Brandegenskaper  

Den inre beklädnaden av gips ger konstruktionen brandklassning REI30 enligt Parocs 

brandisoleringsguide. De tre skikt i ytterväggen som är av mineralull har inte bestämts till 

vilken sort, men ur brandsäkerhetssynpunkt är stenull att föredra som värmeisolering i 

ytterväggen. Stenull har goda brandegenskaper på grund av att materialet är oorganiskt vilket 

innebär att den är obrännbar. Stenull fungerar också som skydd för de eventuella bjälkarna 

och reglarna.   

5.4.3 Värmeisolering  

Den effekt som behöver tillföras för att behålla temperaturen inomhus har Paroc beräknat till 

0,120 W/m
2
K. Kravet för en passivhusvägg brukar ligga på ca 0,10, alltså har den här väggen 

dålig värmeisolerande förmåga. Eftersom den tjockaste vertikala regeln med mineralull 220 

mm har valts kan värmeisoleringsförmågan inte förbättras.  

5.4.4 Fuktsäkerhet  

Denna yttervägg är tvåstegstätad vilket är bra ur fuktsäkerhetsperspektiv. Panelen kommer att 

behandlas vilket innebär att den kommer vara fukt- och vattensäker. Eftersom ytterväggarna 

för småhusprojektet kommer produceras i torr miljö kommer dessa inte utsättas för fukt. För 

att hindra eventuella fuktskador bör konstruktionen behandlas så att den är tålig för ca 90 % 

relativ fuktighet.   

5.4.5 Prefabelement  

Denna yttervägg skulle inte vara bra till småhusprojektet eftersom väggens stomme består av 

vertikala massiva reglar. Eftersom småhusprojektet kommer att bestå av flera prefab 

väggelement måste dessa sättas ihop, nackdelen med massiva reglar som stomme är att det 

blir svårt att minimera de köldbryggor som kan uppstå.  
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5.5 Stomlösningar för vald yttervägg 

Nedanstående stomlösningar är anpassade för både ytterdörrar och fönster i enlighet med de 

mått som har tagits fram i samarbete med fönster examensarbetet för Husmuttern AB. Vid 

fönster- och dörröppningar är det inte optimalt med masonitreglar. När fasta fönster monteras 

i väggregeln kan det vara godtagbart med masonitregel runt om. Men när dörrar och 

öppningsbara fönster sitter fast i regeln kan det uppstå för stort kraftmoment vid öppning och 

stängning därför är masonitreglar inte att föredra. Det är alltså mest formstabilt med 

massivreglar runt om fönster och dörröppningar.  

. 

Figur 13. Figuren visar hur väggstommen är anpassad för ytterdörr. Större ritning finns 

att se i bilaga 2. 
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Figur 14. Figuren visar hur väggstommen är anpassad för fönster (5x10 m). Större ritning 
finns att se i bilaga 3. 

 

Stomlösning för ytterväggselementet utan dörr och fönster samt stomlösning för 

hörnväggelement kommer att se ut som på bilden nedan (se figur 23). Stomlösningarna nedan 

till höger med bredden 1241 mm sitter ihop och bildar ett hörnväggelement. I större delar av 

konstruktionen har reglar med måtten 47x47 mm i basytan använts. I delar av hörn 

ytterväggelementet har det satts in reglar med basyta 70 x 47 ihopsatta med masonitskiva i 

varsin ände för att ge ett större utrymme för värmeisolering mellan masonitskivorna. Detta har 

gjorts med syftet att minimera köldbryggor så mycket som möjligt.  

Figur 15. Figuren visar stomritning för hörnytterväggelement och ytterväggelement utan fönster 

eller ytterdörr. (Se bilaga 2 och bilaga 3) 
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5.6 Tillverkningskostnader med de olika ytterväggsalternativen  

Nedanstående priser är angivna exklusive moms och är beräknade i enlighet med de mått som 

bestämts för det aktuella huset. Alla priser har tagits fram genom offertförfrågningar till olika 

företag. (Se bilaga 11) 

5.6.1   Väggalternativ 1   

Anbud från företag A 

Pris för tillverkning av vägg, Pris/Area=1275 kr/m2 

Hörnväggmodul: Total Area=6,5 m2 

       Total Pris=8 288 kr ex moms  

Väggmodul utan utskärning: Total Area= 6,5 m2 

               Total Pris= 8 288 kr ex moms 

Väggmodul med utskärning för fönster: Total Area=6,5 m2 

         Total pris= 8 288 kr ex moms 

Väggmodul med utskärning för dörr: Total Area= 6,5 m2 

     Total Pris= 8 288 kr ex moms 

Sammanlagd kostnad för ytterväggar till aktuella huset (7,6 x 5,1): 82 880 kr ex moms 

 

5.6.2  Väggalternativ 2 

Anbud från företag A  

Pris för tillverkning av vägg, Pris/Area=1124 kr/m
2
  

Hörnväggmodul: Total Area= 6,5 m
2
 

       Total Pris=7 306 kr ex moms 

Väggmodul utan utskärning: Total Area=6,5 m
2
 

               Total Pris=7 306 kr ex moms 

Vägg med utskärning för fönster: Total Area= 6,5 m
2 
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           Total Pris= 7 306 ex moms 

Vägg med utskärning för dörr: Total Area= 6,5 m
2
 

     Totalpris= 7 306 ex moms 

Sammanlagd kostnad för ytterväggar till aktuella huset (7,6 x 5,1): 68564 kr ex moms   

Anbud från företag B 

Pris för tillverkning av vägg, Pris/Area=1250 kr/m
2
 

Hörnväggmodul: Total Area=6,5 m2 

       Total Pris=8 125 kr ex moms  

Väggmodul utan utskärning: Total Area= 6,5 m2 

               Total Pris= 8125 kr ex moms 

Väggmodul med utskärning för fönster: Total Area=6,5 m2 

         Total pris= 8 125 kr ex moms 

Väggmodul med utskärning för dörr: Total Area= 6,5 m2 

     Total Pris= 8 125 kr ex moms 

Sammanlagd kostnad för ytterväggar till aktuella huset (7,6 x 5,1): 76 250 kr ex moms 

 

5.6.3 Väggalternativ 3  

Anbud från företag B 

Pris för tillverkning av vägg, pris/area: 919 kr/m
2
 

Hörnväggsmodul: Total Area= 6,5 m
2
 

         Totalpris=5974 kr ex moms 

Väggmodul utan utskärning: Total Area=6,5 m
2
 

               Total Pris= 5974 kr 

Väggmodul med utskärning för fönster: Total Area= 6,5 m
2
 

                                                                    Total Pris= 5974 kr ex moms 
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Väggmodul med utskärning för dörr: Total Area= 6,5 m
2
 

                              Total Pris: 5974 kr ex moms  

Sammanlagd kostnad för ytterväggar till aktuella huset (7,6 x 5,1): 56059 kr ex moms 

5.7 Energiberäkningar 

 Energibehovet för aktiv uppvärmning är beroende av form och storlek på byggnaden. Utifrån 

beräkningar kan det konstateras att ju större ett hus är i storleken desto högre blir behovet för 

aktiv uppvärmning. Nedanstående värden visar att energibehovet för aktiv uppvärmning per 

m
2
 golv area för större byggnader är lägre än mindre byggnader, det här beror främst på att 

större byggnader generellt har mindre area för byggnadshöljet i förhållande till golv arean.  I 

tabell 2 tydliggörs att U-formade hus har störst energibehov för aktiv uppvärmning pga. 

Större delen köldbryggor samt ytterväggsytor.  

 

Tabell 2 En översikt av de resultat som erhållits från beräkningar. (Se bilaga 1) 

5.7.1 Lättreglar i småhus påverkar energibehovet för aktiv uppvärmning 

Utifrån de resultat som erhållits från beräkningar kan det konstateras att användningen av 

lättreglar i ytterväggar påverkar energibehovet för aktiv uppvärmning. Med lättreglar jämfört 

med massiva träreglar i det aktuella huset (7,6x5,1 m) som utgångspunkt får man ett minskat 

energibehov för aktiv uppvärmning, energibehovet för aktiv uppvärmning minskar med ca 5 

%. Den procentuella minskningen av energibehovet på aktiv uppvärmning på 5 % visar att 

värdet ligger under med ca 2 procent av det som tillverkaren av Masonite beam angett på sin 

hemsida. Felkällan här är att man inte vet vad Masonite beam baserat sitt påstående på 7 %, 

Rektangel
format 
hus  

Aktuellt hus  Mått: 7,6x5,1-Byggnadshöljsarea: 61 m2 -Area:39 m2  
– Energibehov för aktiv uppvärmning: 3398 kWh/År (87,70 kWh/År m2) 
Större hus Mått: 10,6 x 8,1-Byggnadshöljarea: 90 -Area: 86 m2 
– Energibehov för aktiv uppvärmning: 6720 kWh/År (78,3 kWh/År m2) 

 

L-
formathus 

Mindre hus Mått: (5x4)+(6x3) m2-Byggnadshöljarea:72 m2 - Area: 38 m2- 
Energibehov för aktiv uppvärmning: 3473 kWh/År (91,4 kWh/År m2) 
Större hus  Mått: (7x7)+(7x5) m2-Byggnadshöljarea: 101 m2 -Area: 84 m2- 
Energibehov för aktiv uppvärmning: 6062 kWh/År (72,20 kWh/År m2) 

U-
formathus 

Mindre hus  Mått: (5x3)+(3x3)+(5x3)-Byggnadshöljarea: 77 m2 -Area: 39 m2 - 
Energibehov för aktiv uppvärmning: 4325 kWh/År (110,9 kWh/År m2) 
Större hus  Mått: (7x4,5)+(4,5x4,5)+(7x4,5) – Byggnadshöljarea: 110,4 m2 
Area: 83 m2-Energibehov för aktiv uppvärmning: 6619 kWh/År (79,50 kWh/År 
m2) 
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deras beräkningar har säkerligen gjorts på helt olika U-värden på samtliga husdelar.  

Nedanstående beräkning är det sista steget i den fullständiga beräkningen som finns att se i 

bilaga 8 och bilaga 10. 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑢𝑝𝑝𝑣ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑦𝑡𝑡𝑒𝑟𝑣ä𝑔𝑔 𝑚𝑒𝑑 𝑙ä𝑡𝑡𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑢𝑝𝑝𝑣ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑦𝑡𝑡𝑒𝑟𝑣ä𝑔𝑔 𝑚𝑒𝑑 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟 

=
3398 𝑘𝑊ℎ/å𝑟

3567 𝑘𝑊ℎ/å𝑟
= 0,95 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑑 𝑙ä𝑡𝑡𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟 𝑖 𝑦𝑡𝑡𝑒𝑟𝑣ä𝑔𝑔 = 0,95 − 1 = −0,05 = − 5 %

→ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑘𝑎𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑙ä𝑡𝑡𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟 𝑖 𝑦𝑡𝑡𝑒𝑟𝑣ä𝑔𝑔  

Beräkningar har gjorts på det aktuella huset som är tänkt till Husmuttern AB som tidigare 

visats i figur 14.  

5.7.2 Energibehovet för aktiv uppvärmning i det aktuella huset med olika 

ytterväggalternativ 

 Energibehovet för aktiv uppvärmning i det aktuella huset inräknat med de tre olika 

ytterväggalternativen U-värde är följande, se tabell 3: 

 

 

 

 

 

Tabell 3 Energibehovet för aktiv uppvärmning i enlighet med de mått som bestämts för det 

aktuella huset för Husmuttern AB. (Se bilaga 7,8 och 9) 

 

 

  

Ytterväggalternativ 1  Ytterväggalternativ 2  Ytterväggalternativ 3  

Energibehov för aktiv 
uppvärmning: 3567 
kWh/år 

Energibehov för aktiv 
uppvärmning: 3398 
kWh/år 

Energibehov för aktiv 
uppvärmning: 3709 
kWh/År 

0,12 𝑚2𝐾/𝑊 0,087 𝑚2𝐾/𝑊 0,14 𝑚2𝐾/𝑊 
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6. DISKUSSION 

6.1 Ytterväggalternativ 

I arbetet studeras olika ytterväggalternativ och belyser det alternativ som passar bäst till 

småhusprojektets prefabricerade ytterväggelement utifrån energi- och tillverkningskostnader, 

energibehov för aktiv uppvärmning, fukt- och brandskyddförmåga, ljudisoler- och 

värmeisolerförmåga. Utifrån de egenskaper som tydliggörs i resultatdelen kan det konstateras 

att ytterväggalternativ 2 är den bästa ytterväggen för småhusprojektet. U-värdet för yttervägg 

2 beräknades till 0,087W/m
2
K vilket innebär att värmegenomgångskoefficienten är under de 

samtliga ytterväggalternativen. Eftersom yttervägg 2 består av två gipsskivor blir den klassad 

som REI60, det visar här att den slår de andra ytterväggalternativen med det bästa 

brandskyddet.  

Istället för en gipsskiva har två gipsskivor satts fast på den innersta beklädnaden för att uppnå 

bättre ljudreduktionstal, ljudisoleringen är även den bättre på yttervägg 2 jämfört med de 

andra ytterväggalternativen pga. väggens tjocklek samt materialval. Yttervägg 1 och 2 har 

liknande värmeisoleringsmaterial det enda som skiljer mellan dessa är att värmeisolerings 

tjockleken är större i yttervägg 2 vilket ger förbättrad värmeisolering. Tillskillnad från de 

andra väggarnas glasullsvärmeisolering har yttervägg 3 stenull som värmeisolering. 

Stenullens värmeisolerförmåga är väldig lik de andra ytterväggalternativen men pga. Att 

stenullen väger mer kan den inte användas i småhusprojektet då man strävar efter att ha en så 

lätt konstruktion som möjligt. Ur brandperspektiv är yttervägg 3 med stenull avsevärt bättre 

än de andra ytterväggalternativen. Utifrån denna jämförelse kan det fastställas att de väggar 

som har masonitreglar är klart bättre än vanliga traditionella massiva reglar.  

Köldbryggeffekten inklusive allt trä kan vara ca 30 % med massiva träreglar och ca 10 % med 

lättreglar. Det innebär alltså att en yttervägg som teoretiskt skulle ha ett U-värde på 0,10 helt 

utan reglar får U-värdet ca 0,13 om man använder massiva träreglar och ca 0,11 med 

lättreglar. (Öman, 2016) När två massiva reglar skruvas eller spikas ihop blir det svårt att 

minimera köldbryggorna utan att man isolerar med en extra isolerskiva utanpå detta innebär i 

sin tur extra kostnader för att uppföra väggen. Vid infästning av två väggelement med 

masonitreglar uppstår ett tomrum mellan masoniten.  
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I tomrummet kan det fyllas på med tilläggsvärmeisolering för att skydda mot eventuella 

otätheter, vilket vidare leder till en omfattande minskning av köldbryggor (se figur 18). Enligt 

beräkningar som gjorts med hjälp av ritningarna på Autocad, kommer tomrummet att göra 

utrymme för 0,284 m
3
 värmeisolering alternativt ge plats för dragning av installationer. 

Tomrummet kommer ha ett mått på 47 x 256 mm
2
. Valet av vägg har baserats på kostnader, 

energianvändning samt väggens uppbyggnad och struktur. Resultat främjar jämförelse mellan 

olika ytterväggars uppbyggnad utifrån dessa få en inspiration för skapandet av den vägg som 

Husmuttern AB önskade sig. Resultatet konkluderar att energivärdena samt kostnaderna är 

nästan likvärdiga för alla tre ytterväggarna.  En viktig orsak är att värmeförlusterna genom 

just ytterväggarna är ganska begränsade i förhållande till summan av transmissions- och 

ventilationsförluster. 

Utifrån kostnadsramar, energi- och miljökrav skulle en lämplig yttervägg föreslås för 

husprojektet hos Husmuttern AB. Då det identifierats begränsningar med 

prefabriceringsmetoden. Bland annat med att välja prefabricering före plats bygge minskar 

flexibiliteten för elementens utformning och arkitektur, eftersom fabrikerna ofta är låsta till 

vissa mått. Trots att metoden utgör effektivt produktionsbygge är en annan nackdel, med 

prefabricerade element, att skarvarna mellan elementen kan vara tydligare. Därför kan det 

krävas mer resurser för att täta och dölja dessa skarvar. 
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6.2 Metoddiskussion  

Det valda ämnesområdet är praktiskt inriktat därför var det svårt att finna teorier, och text, 

som handlar om utförande av ytterväggar i allmänhet. Det var också att finna information 

kring olika material i litteraturen, därför kompletterades teorin ytterväggs-byggnationen 

relevanta broschyrer och informationsblad från byggnadsföretag. När vi träffade Husmuttern 

AB var kontaktpersonen väldigt noggrann med mått för de olika ytterväggselementen, samt 

att lättreglar i väggelement ska användas för att minska vikten. Detta för att Husmuttern AB 

ur kostnadsskäl inte vill använda kranar eller liknande utan endast truck. Dessa krav från 

Husmuttern AB har naturligtvis påverkat förslag och resultat i detta arbete.  Vidare, är våra 

erfarenheter begränsade inom husprojekt vilket eventuellt kan äventyra hur bra resultat vi 

kommit fram till. Eftersom det valda ämnesområdet är praktiskt inriktat så var det svårt att 

finna teorier, och text, som handlar om utförande av ytterväggar i allmänhet. Det var också 

svårt att finna information kring olika material i litteraturen, därför kompletterades teorin 

ytterväggs-byggnationen relevanta broschyrer och informationsblad från byggnadsföretag. 
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7. SLUTSATS 

Syftet med examensarbetet har varit att jämföra tre olika vägglösningar, den bästa lösningen 

valdes sedan ut för att ta fram ritningar för fyra prefabricerade ytterväggelement för 

småhusprojektet. Valet av yttervägg har baserats på följande kriterier: energi- och 

tillverkningskostnader, energibehov för aktiv uppvärmning, fukt- och brandskyddsförmåga, 

ljud- och värmeisolerförmåga.  I den här studien har en jämförelse gjorts mellan tre 

ytterväggsalternativ: Ytterväggalternativ 1 (framtagen av Isover), ytterväggalternativ 2 

(framtagen av uppsatsförfattare), ytterväggalternativ 3 framtagen av Paroc). 

  Efter att energiberäkningar på aktuella huset gjorts med ytterväggalternativ två 

med både massiva reglar och lättreglar. Kan det konstateras att med lättreglar återges ett 

minskat behov för aktiv uppvärmning med ca 5 % för ett rektangulärt småhus med arean 39 

m
2
. Ju större ett hus blir desto mindre procentuell minskning blir det på energibehovet av 

aktiv uppvärmning med lättreglar jämfört med massiva reglar. Jämförelsen mellan 

energibehovet av aktiv uppvärmning och energianvändningen på 7 % som företaget Masonite 

Beam belyser på sin hemsida är alltså högre än den procent som uppsatsförfattare har räknat 

ut och identifierat i denna studie.        

 Energibehovet för aktiv uppvärmning är beroende av form och storlek på byggnaden. 

Utifrån beräkningar kan det konstateras att ju större ett hus är i storleken desto högre blir 

behovet för aktiv uppvärmning. De värden som finns i tabell 2 visar att energibehovet för 

aktiv uppvärmning per m
2
 golv area för större byggnader är lägre än mindre byggnader, det 

här beror främst på att större byggnader generellt har mindre area för byggnadshöljet i 

förhållande till golv arean.  I tabell 2 tydliggörs att U-formade hus har störst energibehov för 

aktiv uppvärmning pga. Större delen köldbryggor samt ytterväggsytor. 

Nedan besvaras studiens frågeställningar.   

7.1 Vilken prefabricerad ytterväggalternativ kommer att passa 

bäst till huskonceptet ur energi-, fukt-, brand-, ljud-, 

värmeisolerings-, kostnadssynpunkt? 

Ytterväggalternativ två är den bästa väggen baserat på följande kriterier: Lägst energibehov 

för aktiv uppvärmning, låga tillverkningskostnader, lägst U-värde, lägst vikt på konstruktion, 
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bäst ljudreduktion, bäst fuktskydd och högst brandskyddsklass. Studiens slutsats är att den 

prefabricerade husväggstyp, av tydliga kriterier för bedömning, passar bäst för Husmuttern 

AB husprojekt är ytterväggalternativ 2 (Se bilaga 4). Ytterväggen består av stående träpanel 

på 22 mm, 28mm luftspalt, 9mm vindskiva, 350mm mineralull (glasull), 350mm lättreglar 

med 600mm centrumavstånd, plastfolie, 13mm spånskiva, 2x13mm gips.  Med ett U-värde på 

0,087 W/m
2
C (Se bilaga 6) så är konstruktionen bäst isolerad och med kostnaden 1124kr/kvm 

(Se bilaga 11) är detta varken den dyraste väggkonstruktionen eller den billigaste. Med det 

aktuella husets mått som utgångspunkt så har det här ytterväggalternativet även det minsta 

energibehovet för aktiv uppvärmning på 3398 kWh/år (Se bilaga 8). Det är den mest 

prisvärda. För att täta skarvarna ska en tätningslist av gummi placeras mellan reglarna innan 

infästning. Tätningslisten kommer vara luft och kapillärbrytande.  

7.2 Hur ska de prefabricerade väggarnas stomlösningar att se 

ut?  

Studien konkluderar att ytterväggarna skall delas in i fyra väggelement varav ett väggelement 

är en ”ren” vägg, två av de andra väggarna har hål för fönster och dörr och den sista är ett 

hörnväggselement (som skall sitta i alla hörn på huset). De prefabricerade väggarnas 

stomlösningar skall bestå av masonit lättreglar i CC600. Runt fönster och dörrar skall det 

finnas massiva träreglar som säkerställer att väggarna tål kraftmomentet som uppstår vid 

öppning av fönster och dörr. 

7.3 Vad kommer den slutgiltiga konstruktionen utgöra för 

kostnad för projektet? 

Kostnader för slutgiltiga konstruktionen kommer att landa på 68564kr exkl. moms. Denna 

kostnad baseras på mått som räknats fram från ett angivet mått från studiens aktuella hus.  Det 

aktuella huset återfinns i bilaga 8. 
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7.4 Hur påverkas energibehovet för aktiv uppvärmning av 

byggnadens storlek och form? 

Energibehovet för aktiv uppvärmning är beroende av form och storlek på byggnaden. Utifrån 

beräkningar kan det konstateras att ju större ett hus är i storleken desto högre blir behovet för 

aktiv uppvärmning. De värden som finns i tabell 2 visar att energibehovet för aktiv 

uppvärmning per m
2
 golv area för större byggnader är lägre än mindre byggnader, det här 

beror främst på att större byggnader generellt har mindre area för byggnadshöljet i förhållande 

till golv arean.  I tabell 2 tydliggörs att U-formade hus har störst energibehov för aktiv 

uppvärmning pga. Större delen köldbryggor samt ytterväggsytor. 

7.5  Hur påverkar lättreglar energibehovet för aktiv 

uppvärmning i en byggnad? 

Efter energiberäkningar av det aktuella huset, med både lättreglar separat och massiva 

träreglar separat är de skikt som finns i ytterväggalternativ 2 densamma. Skillnaden är byte av 

lättreglar mot massiva träreglar. Med lättreglar återges ett minskat behov för aktiv 

uppvärmning med ca 5 % för ett rektangulärt småhus med arean 39 m
2
. Ju större ett hus blir 

desto mindre procentuell minskning blir det på energibehovet av aktiv uppvärmning med 

lättreglar jämfört med massiva reglar. Jämförelsen mellan energibehovet av aktiv 

uppvärmning och energianvändningen på 7 % som företaget Masonite Beam belyser på sin 

hemsida är alltså högre än den procent som uppsatsförfattare har räknat ut och identifierat i 

denna studie. Eftersom företaget endast nämnt att energianvändningen minskar med 7 %, så 

är det här oklart om man menar just energibehov för aktiv uppvärmning eller all köpt energi.  

8. FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Denna studie erhöll fokus på att hitta en yttervägg för Husmuttern AB utifrån energi- och 

tillverkningskostnader, energibehov för aktiv uppvärmning, brand-, fukt-, ljud-, 

värmeisolerförmåga. Det finns fortfarande ämnen såsom uppförande av tak och grund som är 
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lediga för fortsatt arbete. Vidare rekommenderar vi vidare forskning i elementens infästning 

mot varandra då det är ett logiskt nästa steg. 
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Bilaga 1: Energiberäkningar på hus i olika former och storlek 

Med detta rektangelformade hus samt dess mått och utformning kommer energiberäkningar 

göras. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E = Qtot * Gt  Qtot = Qläckning + Qvent + Qtransmission  

A= 10, 6* 8, 1=85, 86 m2 V= 10, 6 * 8, 1 * 2, 4= 206, 1 m3  

Qläckning = (0, 05 oms/h * 206, 1 m3* 1, 2 kg/m3) * cp = 12, 37 kg/h * cp = 0, 0034 kg/s * cp 

Qvent = (0, 5 l/s m2 * 85, 86 m2 * 1, 2 kg/m3) * cp => (0, 0005 m3/s m2 * 85, 86 m2 * 1, 2 kg/m3 

) * cp = 0,052 kg/s * cp 

Qläckning + Qvent = (0, 0034 kg/s + 0,052 kg/s) * 1010 J/kg ˚C = 55, 95 W/˚C  

För summan av alla byggdelars transmissionsförluster se nedanstående tabell för vägg med 

U-värdet 0,087 W/m2C 

 

 

 

Figur 16. Exempel på större rektangelformathus, Utförd av 
Nooraldeen Mohsin 2017-04-19.  
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Tabell 4. Transmissions förluster, Nooraldeen Mohsin 2016-05-19.  

Byggnadsdel U-värde (W/m^2 C) Area (m^2) U*A (W/C) Procent 

Yttervägg 0,087 85,52 7,44 23%

Fönster 0,93 2,35 2,19 7%

Tak 0,108 89,91 9,71 30%

Golv inre zon 0,1 52,46 5,2 16%

Golv yttre zon 0,12 33,4 4,1 12%

Kantbalk 0,5 4,2 2,1 6%

Ytterdörr 1 1,89 1,89 6%

Innertak Finns ej 0 0 0%

Total 269,73 32,63 100%

 

 

Figuren visar att väggen med U-värde 0,087 W/m2 ˚C bidrar till transmissionsförlusternas 

värde med 32,63 W/˚C 

 (U*A) = 32,63 W/˚C   

Qtot1 = 55,95 W/˚C + 32,63 W/˚C = 88,58 W/˚C   

För att räkna fram Gt måste man räkna värmetillskottet. Värmetillskottet beräknas via 

passiva värmeeffekten som antas vara 500 W dividerat med Qtot1. 

500 W/ 88,58 W/˚C = 5,6 ˚C  

Gt = (tinne - tute)* 8månader (i timmar) där tute är medelvärdet på temperaturen under 

uppvärmningssäsongen på 8 månader.  

 

Gt1 = (20 – 1,5 – 5,6) * 5856 = 75542˚C h 

E1 = 0, 08895 kW/˚C * 75542 ˚C h = 6 719,5 kW h/år 
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Med detta U-formade hus som exempel samt dess mått och utformning kommer 

energiberäkningar göras. 

 

E = Qtot * Gt  Qtot = Qläckning + Qvent + Qtransmission  

A= (2*3*5) + (3*3) =39 m2  V= 39 m2* 2.4 m= 93, 6 m3  

Qläckning = (0, 05 oms/h * 93, 6 m3* 1, 2 kg/m3) * cp = 5, 6 kg/h * cp = 0, 00156 kg/s * cp 

Qvent = (0, 5 l/s m2 * 39 m2 * 1, 2 kg/m3) * cp => (0, 0005 m3/s m2 * 39 m2 * 1, 2 kg/m3) * cp = 

0, 0234 kg/s * cp 

Qläckning + Qvent = (0, 00156 kg/s + 0, 0234 kg/s) * 1010 J/kg ˚C = 25, 21 W/˚C  

 

För summan av alla byggdelars transmissionsförluster för vägg med U-värdet 0,087 W/m2C 

Tabell 5. Transmissionsförluster, Nooraldeen Mohsin 2016-05-19 

Byggnadsdel U-värde (W/m^2 C) Area (m^2) U*A (W/C) Procent

Yttervägg 0,087 72,56 6,68 24%

Fönster 0,93 2,35 2,19 8%

Tak 0,108 40,84 4,41 16%

Golv inre zon 0,1 11 2,64 9%

Golv yttre zon 0,12 28 8,40 30%

Kantbalk 0,5 4,2 2,10 7%

Ytterdörr 1 1,89 1,89 6%

Innertak Finns ej 0 0,00

Total 160,84 28,31 100%  

Figur 17. Exempel på ett mindre U-formathus, Nooraldeen Mohsin 
2017-04-17.  
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Tabellen väggen med U-värde 0,087 W/m2 ˚C bidrar till transmissionsförlusternas värde 

med 28,31 W/˚C 


(U*A)1 = 28,31 W/˚C   

Qtot1 = 25,21 W/˚C + 28,31 W/˚C = 53,52 W/˚C   

För att räkna fram Gt måste man räkna värmetillskottet. Värmetillskottet beräknas via 

passiva värmeeffekten för småhus som antas vara 250 W dividerat med Qtot1. 

250 W/ 53,52 W/˚C = 4,7 ˚C  

Gt = (tinne - tute)* 8månader (i timmar) där tute  är medelvärdet på temperaturen under 

uppvärmningssäsongen på 8 månader.  

 

Gt1 = (20 – 1,5 – 4,7) * 5856 = 80813 ˚C h 

E1 = 0,05352 kW/˚C * 80813 ˚C h = 4 325,1 kW h/år. 
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Med detta U-formade hus som exempel (Se Figur 18) samt dess mått och utformning 

kommer energiberäkningar göras 

 

Figur 18. Exempel på ett större U-formathus. Utförd av Nooraldeen Mohsin 2017-04-19. 

E = Qtot * Gt  Qtot = Qläckning + Qvent + Qtransmission  

A= (2*4, 5*7) + (4, 5*4, 5) =83, 25 m2  V= 83, 25 m2* 2.4 m= 199, 8 m3  

Qläckning = (0, 05 oms/h * 199, 8 m3* 1, 2 kg/m3) * cp = 11, 99 kg/h * cp = 0, 0033 kg/s * cp 

Qvent = (0, 5 l/s m2 * 83, 25 m2 * 1, 2 kg/m3) * cp => (0, 0005 m3/s m2 * 83, 25 m2 * 1, 2 kg/m3) 

* cp = 0, 05 kg/s * cp 

Qläckning + Qvent = (0, 0033 kg/s + 0, 05 kg/s) * 1010 J/kg ˚C = 53, 9 W/˚C  

För summan av alla byggdelars transmissionsförluster se tabell 6 för vägg med U-värdet 

0,087 W/m2C 

Tabell 6. Transmissions förluster. Utförd av Nooraldeen Mohsin 2016-05-19. Samma som 

ovan   

Byggnadsdel U-värde (W/m^2 C) Area (m^2) U*A (W/C) Procent

Yttervägg 0,087 106,2 9,24 28%

Fönster 0,93 2,35 2,19 6%

Tak 0,108 87,18 9,42 27%

Golv inre zon 0,1 41,25 4,13 12%

Golv yttre zon 0,12 42 5,04 15%

Kantbalk 0,5 4,2 2,10 6%

Ytterdörr 1 1,89 1,89 6%

Innertak Finns ej 0

Total 285,07 34,00 100%  



54 

Figuren visar att väggen med U-värde 0,087 W/m2 ˚C bidrar till transmissionsförlusternas 

värde med 34,36 W/C 


(U*A) = 34,36 W/˚C   

Qtot1 = 53,9 W/˚C + 34,36 W/˚C = 88,3 W/˚C   

För att räkna fram Gt måste man räkna värmetillskottet. Värmetillskottet beräknas via 

passiva värmeeffekten som antas vara 500 W dividerat med Qtot1. 

500 W/88,3 W/˚C = 5,7 ˚C  

Gt = (tinne - tute)* 8månader (i timmar) där tute  är medelvärdet på temperaturen under 

uppvärmningssäsongen på 8 månader.  

Gt1 = (20 – 1,5 – 5,7) * 5856 = 74957 ˚C h 

E1 = 0,0883 kW/˚C * 74957 ˚C h = 6 618,7 kWh/år 
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Med detta L-formade hus som exempel (Se Figur 19) samt dess mått och utformning kommer 

energiberäkningar göras.  

 

Figur 19. Exempel på ett mindre L-formathus. Utförd av Nooraldeen Mohsin 2017-04-19.  

E = Qtot * Gt  Qtot = Qläckning + Qvent + Qtransmission  

A= (5*4) + (6*3) =38 m2 V= 38 m2* 2.4 m= 91, 2 m3  

Qläckning = (0, 05 oms/h * 91, 2 m3* 1, 2 kg/m3) * cp = 5, 47 kg/h * cp = 0, 00152 kg/s * cp 

Qvent = (0, 5 l/s m2 * 38 m2 * 1, 2 kg/m3) * cp => (0, 0005 m3/s m2 * 38 m2 * 1, 2 kg/m3) * cp = 

0, 023 kg/s * cp 

Qläckning + Qvent = (0, 00152 kg/s + 0, 023 kg/s) * 1010 J/kg ˚C = 24, 56 W/˚C  

För summan av alla byggdelars transmissionsförluster se tabell 7 för vägg med U-värdet 

0,087 W/m2C 
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Tabell 7. Transmissions förluster, Nooraldeen Mohsin 2016-05-19. Samma som ovan   

Byggnadsdel U-värde (W/m^2 C) Area (m^2) U*A (W/C) Procent

Yttervägg 0,087 67,8 6,26 30%

Fönster 0,93 2,35 2,19 10%

Tak 0,108 39,8 4,30 20%

Golv inre zon 0,1 12,0 1,20 6%

Golv yttre zon 0,12 26,0 3,12 15%

Kantbalk 0,5 4,20 2,10 10%

Ytterdörr 1 1,89 1,89 9%

Innertak Finns ej 0,00

Total 154,04 21,06 100%  

Figuren visar att väggen med U-värde 0,087 W/m2 ˚C bidrar till transmissionsförlusternas 

värde med 21,06 W/˚C 


(U*A)1 = 21,06 W/˚C   

Qtot1 = 24, 56 W/˚C + 21,06 W/˚C = 45,62 W/˚C   

För att räkna fram Gt måste man räkna värmetillskottet. Värmetillskottet beräknas via 

passiva värmeeffekten för småhus som antas vara 250 W dividerat med Qtot1. 

250 W/ 45,62 W/˚C = 5,5 ˚C  

Gt = (tinne - tute)* 8månader (i timmar) där tute är medelvärdet på temperaturen under 

uppvärmningssäsongen på 8 månader.  

Gt1 = (20 – 1,5 – 5,5) * 5856 = 76 128 ˚C h 

 

E1 = 0,04562 kW/˚C * 76128 ˚C h = 3473 kW h/år 
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Med detta L-formade hus som exempel samt dess mått och utformning kommer 

energiberäkningar göras. 

 

 

E = Qtot * Gt  Qtot = Qläckning + Qvent + Qtransmission  

A= (7*7) + (7*5) =84 m2 V= 84 m2* 2.4 m= 201, 6 m3  

Qläckning = (0, 05 oms/h * 201, 6 m3 * 1, 2 kg/m3) * cp = 12, 1 kg/h * cp = 0, 0034 kg/s * cp 

Qvent = (0, 5 l/s m2 * 84 m2 * 1, 2 kg/m3) * cp => (0, 0005 m3/s m2 * 84 m2 * 1, 2 kg/m3) * cp = 

0, 05 kg/s * cp 

Qläckning + Qvent = (0, 0034 kg/s + 0, 05 kg/s) * 1010 J/kg ˚C = 54, 4 W/˚C  

 

För summan av alla byggdelars transmissionsförluster se tabell 8 för vägg med U-värdet 

0,087 W/m2C 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20. Exempel på ett större L-formathus. Utförd av 
Nooraldeen Mohsin 2017-04-19.  
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Tabell 8. Transmissions förluster, Nooraldeen Mohsin 2016-05-19.  

Byggnadsdel U-värde (W/m^2 C) Area (m^2) U*A (W/C) Procent

Yttervägg 0,087 96,6 8,77 31%

Fönster 0,93 2,35 2,19 8%

Tak 0,108 39,8 4,30 15%

Golv inre zon 0,1 46,0 4,60 16%

Golv yttre zon 0,12 38,0 4,56 16%

Kantbalk 0,5 4,20 2,10 7%

Ytterdörr 1 1,89 1,89 7%

Innertak Finns ej 0,00

Total 228,8 28,41 100%

 

Tabellen ovan visar att väggen med U-värde 0,087 W/m2 ˚C bidrar till 

transmissionsförlusternas värde med 28,41 W/˚C 


(U*A)1 = 28,41 W/˚C   

Qtot1 = 54,4 W/˚C + 28,41 W/˚C = 82,81 W/˚C   

För att räkna fram Gt måste man räkna värmetillskottet. Värmetillskottet beräknas via 

passiva värmeeffekten som antas vara 500 W dividerat med Qtot1. 

500 W/ 82,81 W/˚C = 6,0 ˚C  

Gt = (tinne - tute)* 8månader (i timmar) där tute är medelvärdet på temperaturen under 

uppvärmningssäsongen på 8 månader.  

Gt1 = (20 – 1,5 – 6,0) * 5856 = 73 200 ˚C h 

E1 = 0,08281 kW/˚C * 73 200 ˚C h = 6062 kW h/år 
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Med detta modulhus som är det aktuella huset för Husmuttern AB (Se Figur 21) samt dess 

mått och utformning kommer energiberäkningar göras.  

 

 

E = Qtot * Gt  Qtot = Qläckning + Qvent + Qtransmission  

A= 7, 6*5, 1 =38, 76 m2 V= 7, 6 * 5, 1 * 2.4= 93 m3  

Qläckning = (0, 05 oms/h * 93 m3* 1, 2 kg/m3) * cp = 5, 6 kg/h * cp = 0, 0016 kg/s * cp 

Qvent = (0, 5 l/s m2 * 38, 76 m2 * 1, 2 kg/m3) * cp => (0, 0005 m3/s m2 * 38, 76 m2 * 1, 2 kg/m3) 

* cp = 0,023 kg/s * cp 

Figur 21. Förslag på husmått till Husmuttern AB (Aktuellt hus), 
Nooraldeen Mohsin 2017-04-19.  
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Qläckning + Qvent = (0, 0016 kg/s + 0,023 kg/s) * 1010 J/kg ˚C = 24, 85 W/˚C  

För summan av alla byggdelars transmissionsförluster se tabell 9 för vägg med U-värdet 

0,087 W/m2C 

Tabell 9. Transmissions förluster. Utförd av Nooraldeen Mohsin 2017-05-05.  

Byggnadsdel U-värde (W/m^2 C) Area (m^2) U*A (W/C) Procent

Yttervägg 0,087 56,8 5,31 26%

Fönster 0,93 2,35 2,19 11%

Tak 0,108 39,8 4,30 21%

Golv inre zon 0,1 17,4 1,74 9%

Golv yttre zon 0,12 21,4 2,6 13%

Kantbalk 0,5 4,20 2,10 10%

Ytterdörr 1 1,89 1,89 10%

Innertak Finns ej 0,00

Total 143,8 20,13 100%  

Tabellen ovan visar att väggen med U-värde 0,087 W/m2 ˚C bidrar till 

transmissionsförlusternas värde med 20,13 W/˚C 

 (U*A)1 = 20,13 W/˚C   

Qtot1 = 24,85 W/˚C + 20,13 W/˚C = 44,98 W/˚C   

För att räkna fram Gt måste man räkna värmetillskottet. Värmetillskottet beräknas via 

passiva värmeeffekten för småhus som antas vara 250 W dividerat med Qtot1. 

250 W/ 44,98 W/˚C = 5,6 ˚C  

Gt = (tinne - tute)* 8månader (i timmar) där tute är medelvärdet på temperaturen under 

uppvärmningssäsongen på 8 månader.  

Gt1 = (20 – 1,5 – 5,6) * 5856 = 75 542 ˚C h 

E1 = 0, 04498 kW/˚C * 75 542 ˚C h = 3398 kW h/år 
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BILAGA 2: KONSTRUKTIONSRITNING FÖR VÄGGELEMENT 

YTTERVÄGG MED UTSKÄRNING FÖR YTTERDÖRR OCH 

HÖRNVÄGG 

 

 Figur 22. Stomme för väggelement med utskärning för ytterdörr och hörnväggelement. 
Utförd av Nooraldeen Mohsin 2016-06-29.  
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BILAGA 3: KONSTRUKTIONSRITNING FÖR MASSIV 

VÄGGELEMENT SAMT VÄGGELEMENT MED UTSKÄRNING 

FÖR FÖNSTER  

  

Figur 23. Stomme för väggelement utan utskärning för ytterdörr och fönster och 
väggelement med utskärning för fönster. Utförd av Nooraldeen Mohsin 2016-06-29.  
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BILAGA 4: DETALJRITNING FÖR YTTERVÄGGALTERNATIV 2 

  

Figur 24. Detaljritning för ytterväggalternativ ritad i Auto Cad. Utförd av Nooraldeen 
2016-06-29  
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BILAGA 5: U-VÄRDESBERÄKNING INHOMOGEN 

YTTERVÄGGALTERNATIV 2 MED MASSIV TRÄREGEL 

Varje materials λ-värde   λp 

Material: 

Träpanel med luftspalt   0,12 

Västkustskiva Paroc    0,034 W/mK enligt tillverkaren 

Vägg-/bjälklagsskiva Paroc   0,037 W/mK enligt tillverkaren 

Massiv träregel     0,14 

13 mm gips     0,22 

𝜆𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 = 0,10 ∗ 𝜆𝑡𝑟ä + 0,90 ∗ 𝜆𝑚𝑖𝑛𝑢𝑙𝑙 = 0,10 ∗ 0,14 + 0,90 ∗ 0,037 = 0,0473
𝑊

𝑚
°𝐶 

    λ-värde  2: U-värdes  

Material % d(m) λp λ-

medel 

R(d/λ) Fält a: 

𝑅𝑎(d/λ) 

Fält b: 

𝑅𝑏(d/λ) 

Träregel 10 0,350 0,14 0,0473 7,40 2,5  

Mineralull 90 0,350 0,037    9,459 

 

Vindskiva Paroc 

Västkustskiva 

 0,009  

0,034 

 0,265 0,265 0,265 

2xGips  0,026 0,22  0,118 0,118 0,118 

Plastfolie 

Spånskiva  

 0,001 

0,013              

 

0,14 

  

0,093 

 

0,093 

 

0,093 

Träpanel+luftspalt     0,200 0,200 0,200 

Rsi+Rse     0,170 0,170 0,170 

        

Summamotstånd    𝑅𝜆= 8,246 𝑅𝑇𝑎 3,346 𝑅𝑇𝑏10,305 

 

Medelvärdet i 𝑹𝒖 

Fältandel 
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𝑓𝑎 = 0,10    𝑓𝑏 = 0,90 

𝑅𝑢 =
1

𝑓𝑎

𝑅𝑇𝑎
+

𝑓𝑏

𝑅𝑇𝑏

=
1

0,10

3,346
+

0,90

10,305

= 8,531 𝑚2𝐾/𝑊 

Beräkning enligt BBR för sammansatta konstruktioner 

Medelvärdet av 𝑅𝜆 och 𝑅𝑢: 

𝑅𝑇 =
𝑅𝜆 + 𝑅𝑢

2
=

7,40 + 8,531

2
= 7,965 𝑚2𝐾/𝑊 

Värmegenomgångskoefficienten för byggnadsdelar 

𝑈 =
1

𝑅𝑝
=

1

7,965
= 0,126 𝑚2𝐾/𝑊 

Väggens korrigerade värmegenomgångskoefficient 

∆𝑈𝑓 = 0 ∆𝑈𝑔 = 0 ∆𝑈𝑟 = 0 

𝑈𝑘𝑜𝑟𝑟 = 𝑈 + ∆𝑈𝑓 + ∆𝑈𝑔 + ∆𝑈𝑟 = 0,126 + 0 + 0 + 0 = 0,126 𝑚2𝐾/𝑊 

BILAGA 6: U-VÄRDESBERÄKNING FÖR 

YTTERVÄGGALTERNATIV 2 MED LÄTTREGLAR 

Varje materials λ-värde  λp 

Material: 

Träpanel med luftspalt  0,12 

Västkustskiva Paroc   0,034 W/mK enligt tillverkaren 

Vägg-/bjälklagsskiva Paroc  0,037 W/mK enligt tillverkaren 

Träregel    0,14 

13 mm gips    0,22 

    λ-värde   

Material % d(m) λp  R(d/λ) 
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Vindskiva Paroc 

Västkustskiva 

 0,009  

0,034 

 0,265 

2xGips  0,026 0,22  0,118 

Plastfolie 

Spånskiva  

 0,001 

0,013              

 

0,14 

  

0,093 

Träpanel+luftspalt     0,200 

Rsi+Rse     0,170 

      

Summamotstånd    R= 0,846   

 

𝐺 =
𝑏−𝑡

2
=

0,047−0,001

2
= 0,023 𝑚𝑚   

L= λ ∗ (d − 2a) = 0,037 (0,350 − 2 ∗ 0,047) = 0,0095 

RU=
0,350

0,037
+ 0,846 = 10,31  

H= 𝑅𝑢 − 0,218=10,09  

f= 3,321 ∗ 10−3 − 2,247 ∗ 10−3 ∗ 𝐻0.4 − 3,124 ∗ 10−3 ∗ 𝐺−0,2 + 2,956 ∗ 10−3 ∗ 𝐿−0,2= f= 3,321 ∗

10−3 − 2,247 ∗ 10−3 ∗ 10,090.4 − 3,124 ∗ 10−3 ∗ 0.023−0,2 + 2,956 ∗ 10−3 ∗ 0,095−0,2=-

0,004253 

U värde=
1

𝑅𝑢
+ 𝑓 ∗ 2 ∗

𝑝

𝑏
=

1

10,31
+ (−0,004253 ∗ 2 ∗

0,056

0,047
)=0,087   

Ukorr=0,087 𝑚2𝐾/𝑊 

 
Figur 25. Figuren ovan beskriver hur U-värdet för en yttervägg med ett isoleringsskikt med lättreglar 

beräknas.(Swedisol, u.å) 
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BILAGA 7: ENERGIBERÄKNING FÖR DET AKTUELLA 

HUSETS MÅTT MED YTTERVÄGGSALTERNATIV 1  

E = Qtot * Gt  Qtot = Qläckning + Qvent + Qtransmission  

A= 7, 6*5, 1 =38, 76 m2 V= 7, 6 * 5, 1 * 2.4= 93 m3  

Qläckning = (0, 05 oms/h * 93 m3 * 1, 2 kg/m3) * cp = 5, 58 kg/h * cp = 0, 0016 kg/s * cp 

Qvent = (0, 5 l/s m2 * 38, 76 m2 * 1, 2 kg/m3) * cp => (0, 0005 m3/s m2 * 38, 76 m2 * 1,2 kg/m3 ) 

* cp = 0,023 kg/s * cp 

Qläckning + Qvent = (0, 0016 kg/s + 0,023 kg/s) * 1010 J/kg ˚C = 24, 85 W/˚C  

För summan av alla byggdelars transmissionsförluster se tabell 10 för vägg med U-värdet 

0,12 W/m2C 

Tabell 10. Transmissions förluster. Utförd av Nooraldeen Mohsin 2016-05-19.  

Byggnadsdel U-värde (W/m^2 C) Area (m^2) U*A (W/C) Procent

Yttervägg 0,12 56,8 6,82 31%

Fönster 0,93 2,35 2,19 10%

Tak 0,108 39,8 4,30 20%

Golv inre zon 0,1 17,4 1,74 8%

Golv yttre zon 0,12 21,4 2,6 12%

Kantbalk 0,5 4,20 2,10 10%

Ytterdörr 1 1,89 1,89 9%

Innertak Finns ej 0,00

Total 143,8 21,64 100%

 

Tabellen ovan visar att väggen med U-värde 0,12 W/m2 ˚C bidrar till 

transmissionsförlusternas värde med 21,64 W/˚C 

 (U*A)1 = 21,64 W/˚C   

Qtot1 = 24,85 W/˚C + 21,64 W/˚C = 46,50 W/˚C 

För att räkna fram Gt måste man räkna värmetillskottet. Värmetillskottet beräknas via 

passiva värmeeffekten som antas vara 250 W dividerat med Qtot1. 

250 W/ 46,50 W/˚C = 5,4 ˚C  

Gt = (tinne - tute)* 8månader (i timmar) där tute är medelvärdet på temperaturen under 

uppvärmningssäsongen på 8 månader.  

 

Gt1 = (20 – 1,5 – 5,4) * 5856 = 76 714 ˚C h 

E1 = 0, 04650 kW/˚C * 76 714 ˚C h = 3567 kW h/år  
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BILAGA 8: ENERGIBERÄKNING FÖR DET AKTUELLA 

HUSETS MÅTT MED YTTERVÄGGALTERNATIV 2  

E = Qtot * Gt  Qtot = Qläckning + Qvent + Qtransmission  

A= 7, 6*5, 1 =38, 76 m2 V= 7, 6 * 5, 1 * 2.4= 93 m3  

Qläckning = (0, 05 oms/h * 93 m3 * 1, 2 kg/m3) * cp = 5, 58 kg/h * cp = 0, 0016 kg/s * cp 

Qvent = (0, 5 l/s m2 * 38, 76 m2 * 1, 2 kg/m3) * cp => (0, 0005 m3/s m2 * 38, 76 m2 * 1,2 kg/m3 ) 

* cp = 0,023 kg/s * cp 

Qläckning + Qvent = (0, 0016 kg/s + 0,023 kg/s) * 1010 J/kg ˚C = 24, 85 W/˚C  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 26. Planlösning för aktuella huset för småhusprojektet 
för Husmuttern AB. Utförd av Nooraldeen Mohsin 2017-04-19.  
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Tabell 11. Transmissions förluster. Utförd av Nooraldeen Mohsin 2016-05-19.  

Byggnadsdel U-värde (W/m^2 C) Area (m^2) U*A (W/C) Procent

Yttervägg 0,087 56,8 5,31 26%

Fönster 0,93 2,35 2,19 11%

Tak 0,108 39,8 4,30 21%

Golv inre zon 0,1 17,4 1,74 9%

Golv yttre zon 0,12 21,4 2,6 13%

Kantbalk 0,5 4,20 2,10 10%

Ytterdörr 1 1,89 1,89 10%

Innertak Finns ej 0,00

Total 143,8 20,13 100%  

Tabellen ovan visar att väggen med U-värde 0,087 W/m2 ˚C bidrar till 

transmissionsförlusternas värde med 20,13 W/˚C 

 (U*A)1 = 20,13 W/˚C   

Qtot1 = 24,85 W/˚C + 20,13 W/˚C = 44,98 W/˚C   

För att räkna fram Gt måste man räkna värmetillskottet. Värmetillskottet beräknas via 

passiva värmeeffekten för småhus som antas vara 250 W dividerat med Qtot1. 

250 W/ 44,98 W/˚C = 5,6 ˚C  

Gt = (tinne - tute)* 8månader (i timmar) där tute är medelvärdet på temperaturen under 

uppvärmningssäsongen på 8 månader.  

 

Gt1 = (20 – 1,5 – 5,6) * 5856 = 75 542 ˚C h 

E1 = 0, 04498 kW/˚C * 75 542 ˚C h = 3398 kW h/år 
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BILAGA 9 ENERGIBERÄKNING FÖR DET AKTUELLA HUSET 

MÅTT MED YTTERVÄGGALTERNATIV 3  

E = Qtot * Gt  Qtot = Qläckning + Qvent + Qtransmission  

A= 7, 6*5, 1 =38, 76 m2 V= 7, 6 * 5, 1 * 2.4= 93 m3  

Qläckning = (0, 05 oms/h * 93 m3 * 1, 2 kg/m3) * cp = 5, 58 kg/h * cp = 0, 0016 kg/s * cp 

Qvent = (0, 5 l/s m2 * 38, 76 m2 * 1, 2 kg/m3) * cp => (0, 0005 m3/s m2 * 38, 76 m2 * 1,2 kg/m3 ) 

* cp = 0,023 kg/s * cp 

Qläckning + Qvent = (0, 0016 kg/s + 0,023 kg/s) * 1010 J/kg ˚C = 24, 85 W/˚C  

För summan av alla byggdelars transmissionsförluster se tabell 12 för vägg med U-värdet 

0,14 W/m2C 

Tabell 12. Transmissions förluster. Utförd av Nooraldeen Mohsin 2016-06-19.  

Byggnadsdel U-värde (W/m^2 C) Area (m^2) U*A (W/C) Procent

Yttervägg 0,14 56,8 7,95 35%

Fönster 0,93 2,35 2,19 10%

Tak 0,108 39,8 4,30 19%

Golv inre zon 0,1 17,4 1,74 8%

Golv yttre zon 0,12 21,4 2,6 11%

Kantbalk 0,5 4,20 2,10 9%

Ytterdörr 1 1,89 1,89 8%

Innertak Finns ej 0,00

Total 143,8 22,77 100%  

Figuren visar att väggen med U-värde 0,14 W/m2 ˚C bidrar till transmissionsförlusternas 

värde med 22,77 W/˚C 

 (U*A)1 = 22,77 W/˚C   

Qtot1 = 24, 85 W/˚C + 22,77 W/˚C = 47,62  W/˚C 

För att räkna fram Gt måste man räkna värmetillskottet. Värmetillskottet beräknas via 

passiva värmeeffekten som antas vara 250 W dividerat med Qtot1. 

250 W/ 47,62 W/˚C = 5,2 ˚C  

Gt = (tinne - tute)* 8månader (i timmar)  

Gt1 = (20 – 1,5 – 5,2) * 5856 = 77 885 ˚C h 

E1 = 0, 04762 kW/˚C * 77 885 ˚C h = 3709 kW h/år 
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BILAGA 10: ENERGIBERÄKNING FÖR YTTERVÄGG 

ALTERNATIV 2 FÖR AKTUELLA HUSET MED MASSIVA 

TRÄREGLAR ISTÄLLET FÖR LÄTTREGLAR  

E = Qtot * Gt  Qtot = Qläckning + Qvent + Qtransmission  

A= 7, 6*5, 1 =38, 76 m2 V= 7, 6 * 5, 1 * 2.4= 93 m3  

Qläckning = (0, 05 oms/h * 93 m3 * 1, 2 kg/m3) * cp = 5, 58 kg/h * cp = 0, 0016 kg/s * cp 

Qvent = (0, 5 l/s m2 * 38, 76 m2 * 1, 2 kg/m3) * cp => (0, 0005 m3/s m2 * 38, 76 m2 * 1,2 kg/m3 ) 

* cp = 0,023 kg/s * cp 

Qläckning + Qvent = (0, 0016 kg/s + 0,023 kg/s) * 1010 J/kg ˚C = 24, 85 W/˚C  

För summan av alla byggdelars transmissionsförluster se tabell 13 för vägg med U-värdet 

0,126 W/m2C 

Tabell 13. Transmissions förluster. Utförd av Nooraldeen Mohsin 2016-05-19.  

Byggnadsdel U-värde (W/m^2 C) Area (m^2) U*A (W/C) Procent

Yttervägg 0,126 56,8 7,16 33%

Fönster 0,93 2,35 2,19 10%

Tak 0,108 39,8 4,30 20%

Golv inre zon 0,1 17,4 1,74 8%

Golv yttre zon 0,12 21,4 2,6 12%

Kantbalk 0,5 4,20 2,10 10%

Ytterdörr 1 1,89 1,89 9%

Innertak Finns ej 0,00

Total 143,8 21,98 102%

 

Tabellen ovan visar att väggen med U-värde 0,126 W/m2 ˚C bidrar till 

transmissionsförlusternas värde med 21,98 W/˚C 

 (U*A)1 = 21,98 W/˚C   

Qtot1 = 24,85 W/˚C + 21,98 W/˚C = 46,83 W/˚C 

För att räkna fram Gt måste man räkna värmetillskottet. Värmetillskottet beräknas via 

passiva värmeeffekten som antas vara 250 W dividerat med Qtot1. 

250 W/ 46,83 W/˚C = 5,4 ˚C  

Gt = (tinne - tute)* 8månader (i timmar)  

Gt1 = (20 – 1,5 – 5,4) * 5856 = 76 714 ˚C h 

E1 = 0, 04650 kW/˚C * 76 714 ˚C h = 3567 kW h/år  



72 

BILAGA 11 ANBUD-TILLVERKNINGSKOSTNADER  

Tillverkningskostnader för väggalternativ 1  
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Tilverkningskostnader för Ytterväggalternativ 2  
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Tillverkningskostnader för väggalternativ 3  
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BILAGA 12 ÖVNINGSEXEMPEL BYGGFYSIK   

 

Figur 27. Övningsexempel i kursen Byggfysik i Mälardalens högskola. Öman (2014) 
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