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Abstract 

From the total energy use in Sweden and rest of EU, come 40% from the 

buildingindustry. The figure is becoming increasingly renowned and 

automatically pushing up the demand for energy efficient buildings. Is there 

any easy configurations that reduce energy consumption in buildings by 

building ebergy effective in different ways? Or does it require several years of 

experience and a big wallet? 

Energy Authority sets new guidelines for a house to be able to call itself a 

passive house. Sweden is divided into three climate zones and passive houses 

less than 200 m
2
 in climate zone III should now have a maximum power 

consumption of 30 kWh/m² heated area and year. 50 kWh m² heated area and 

year in passive house is larger than 200 m
2
. 

The intention of this report is to compare two passive house walls in a passive 

house with same energy performance and has a usable area of 183m
2
, and how 

they differ in relation to materials, energy, area and cost. Both examples are 

built with prefabricated insulating elements, Besta-block elements and BBI 

Scandinavia, which both have good energy characteristics.  

A pre-projected passive house in northern Stockholm has an wall which is 471 

mm thick, consisting of insulation blocks. The wall is replaced by another 

passive house wall with a thickness of 338 mm, constructed with BBI 

Scandinavia elements. The replacement wall results a usable area of 193 m
2
, 

which in turn leads to a 10.4 m
2
 saved usable area. Even though both walls give 

similar energy consumption of 30.2 kWh/m
2
 usable area and year, respectively 

30.3 kWh/m
2
 usable area and year. The energy comparison of the two walls is 

carefully calculated by using the energy program BV2 and Swedisols modeling 

of thermal bridges. A third passive house wall which is constructed with a 

traditional construction is also compared with the two other wall types. The 

comparison with the third proposition is carried out in only materials, 

construction and cost. Otherwise the wall has similar characteristics as the wall 

with Besta-blocks. U-value for all three examples are just under 0.1 W/m
2
°C 

and relatively equal. Nevertheless, helps the outer walls with varying cross-

sections, cost and materials. 

Emissions from material must not have a negative effect on those who are 

staying in the house, so it is important to choose healthy materials while the 

remainder of the material has good properties. A building declaration illustrates 

a building product in relation to the environment in different construction 

stages. The project presents a declaration of an EPS-foam which Besta-block     

consists of. Analysis can be done to see how much a material emitting particles 

into the air.  
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Declaration shows that the EPS-foam emits about 45 μg/m
2
h. In other 

declarations shown that mineral wool emits less than 20 µg/m
2
h and linoleum 

floors emits about 110 µg/m
2
h.  

 

Both options with prefabricated insulating elements have an expensive price 

per m
2
 of wall, which both cost about 1600 to 1700 crowns/m

2
. The third 

passive house wall with a traditional wood frame costs only 422 crowns/m
2
 and 

has a wall thickness of 483 mm. 
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 Sammanfattning 

Av den totala energianvändningen i Sverige och övriga EU så kommer 40 % 

från byggnadsbeståndet. Siffran blir alltmer omtalad och pressar automatiskt 

upp efterfrågan av energisnåla byggnader. Finns det enkla utföranden att sänka 

energiförbrukningen i byggnader på, genom att energieffektivisera byggnaden 

på olika sätt? Eller krävs det flera års erfarenhet samt en stor plånbok?  

Energimyndigheten sätter nya riktlinjer för att ett hus ska kunna kalla sig ett 

passivhus. Sverige delas in i tre klimatzoner och passivhus mindre än 200 m² i 

klimatzon III får idag högst ha en energiförbrukning på 30 kWh/m² uppvärmd 

yta och år. Samt 50 kWh/m² uppvärmd yta och år om passivhuset är större än 

200 m².  

Denna rapport syftar till att jämföra två passivhusväggar i ett passivhus med 

samma energiprestanda och med en bruksarea på 183 m². Målet är att se hur 

väggarna skiljer sig i förhållande till material, energi, area och kostnad. Båda 

förslagen är byggda med förtillverkade isoleringselement, Besta-block 

respektive BBI Scandinavia element, där båda har bra energiegenskaper.  

Ett färdigprojekterat passivhus i norra Stockholm har en yttervägg som är 471 

mm tjock, bestående av Besta-block. Passivhusväggen ersätts med en annan 

passivhusvägg med tjocklek 338 mm, uppbyggd med BBI Scandinavias 

element. Vilket resulterar till att passivhuset får en bruksarea som är 193 m
2
 

vilket i sin tur leder till en 10,4 m
2
 sparad bruksarea. Samtidigt ger båda 

väggarna liknande energiförbrukning på 30,2 kWh/m
2
 bruksarea och år, 

respektive 30,3 kWh/m
2
 bruksarea och år. Energijämförandet mellan de båda 

väggarna är beräknade med hjälp av energiprogrammet BV2 samt Swedisols 

beräkningsmodeller för köldbryggor. En tredje passivhusvägg som är 

konstruerad med en traditionell träregelstomme jämförs också med de två andra 

väggtyperna men bara inom material och kostnad. Detta eftersom väggen i 

övrigt har liknande egenskaper som väggen försedd med Besta-block. U-värdet 

för alla tre exemplen är strax under 0,1 W/m
2
°C och relativt lika. Ändå bidrar 

ytterväggarna med olika stora areor, kostnad och material.  

Emissioner från material får inte ha en negativ effekt på dem som vistas i huset, 

därför är det viktigt att välja sunda material även om materialet i övrigt har bra 

egenskaper. En byggvarudeklaration åskådliggör en byggvaras relation till 

miljön i olika byggskeden. I projektet uppvisas en deklaration för en EPS-

cellplast som bl.a. Besta-blocken består av. Undersökningar kan göras för att se 

hur mycket partiklar ett material avger till luften. Deklarationen påvisar att 

EPS-cellplasten avger ca 45 µg/m
2
h. I andra deklarationer påvisas att 

mineralull avger mindre än 20 µg/m
2
h och att linoleumgolv avger ca             

110 µg/m
2
h.    
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Båda alternativen med förtillverkade isoleringselement har ett högt pris per m
2
 

vägg, som båda kostar omkring 1600-1700 kr/m
2
. Den tredje passivhusväggen 

med träregelstomme kostar endast 422 kr/m
2
 och har en väggtjocklek på 483 

mm.  

 

Nyckelord 

Passivhus  Area   

Miljötänkande  Energi 

Material  Köldbrygga 

U-värde  Isolering 

Väggtjocklek EPS-Cellplast 

Kostnad  Emission 
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1 Inledning 

En studie om passivhus är gjord i denna rapport där grundidén av projektet är 

en jämförelse av två stycken olika ytterväggar. Syftet är att ta reda på hur 

mycket area man kan spara, samt hur det påverkar husets energikonsumtion 

och att även få en uppfattning om materialet och kostnaden för de olika 

väggtyperna.  

Passivhuset är 183 m
2 
stort och består av samma grund, tak, fönster och dörrar 

där den enda skillnaden är ytterväggarna och dess betydelse för ovan nämnda 

aspekter. Passivhus har ofta tjocka väggar för att isolera ordentligt och genom 

det spara in på energikonsumtionen. Det är inte ovanligt att ytterväggarna är 

kring 500 mm tjocka i passivhus. Olika analyser har utförts för att kunna 

jämföra olika areor med vardera väggtyp. Värden har kalkylerats fram för de 

båda ytterväggarna så som U-värden, köldbryggor och årsförbrukning i energi 

etc. där fördelarna och nackdelarna jämförs med varandra. En 

byggvarudeklaration har tagits fram som visar ett byggnadsmaterials 

egenskaper. Tack vare underlaget och alla resultat kunde diskussioner kring 

möjliga lösningar på problemet med tjocka väggar skrivas i slutet av rapporten. 

Även för – och nackdelarna kring de övriga aspekterna diskuteras i slutet.         

 

1.1 Bakgrund 

Många frågar sig vad ett passivhus i realiteten är, samt vilka krav som ställs för 

hur en byggnad fullgjort kraven och definitionerna som ett passivt hus.  

Uttrycket ”passivhus” kommer från Dr. Wolfgang Fiest som upprättade 

Tysklands första passivhus som även är grundare av passivhaus i Darmstadt 

1996 
[1]

. Wolfgang Fiest är en tysk byggnadsfysiker som med bland annat 

arkitekten Hans Eek från Sverige diskuterade på vilket sätt man skulle kunna 

sprida kunskapen om att bygga hus på ett enkelt byggnadssätt med minimal 

värmetillförsel. Tanken var att värmetillförseln skulle bli så pass låg att inga 

radiatorer skulle behövas. 

 

Figur 1 – Illustration av passivhus 
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Med minimal värmetillförsel förknippas lätt minimalt värmeutsläpp. Ju mer 

värme samt energi som försvinner ut från en byggnad ju mer måste tillföras. 

Detta betyder att huset måste vara tätt och väl isolerat. Byggnader som följer de 

passivhusnormer som finns idag har ofta tjocka, bastanta väggar och tak i och 

med att isoleringen i elementen är mer än normalt. Detta kan leda till 

begränsade former, areor, byggnadssätt, material osv. Att genomföra ett 

passivhus med exakt samma area och planlösningar som ett hus som inte följer 

passivhusens energikrav fungerar därför oftast inte. Hur tunna passivhusväggar 

kan skapas och byggas som samtidigt inte påverkar energin för mycket? Kräver 

det ett nytt material som är tunnare men inte släpper ut mer värme än en tjock 

passivhusvägg? Är all extra isoleringen nödvändig?   

Arbetet är utfört i samarbete med BBI Scandinavia AB. Deras väggelement 

följer de värden som kan räknas som passivhus trots att de är betydligt smalare 

än vanliga passivhusväggar. BBI Scandinavia AB använder sig av ett eget 

material och utförande och är produktleverantör. 

 

1.2 Syfte och mål 

 

Syftet med detta examensarbete är att finna bättre konstruktionslösningar för 

ytterväggar i passivhus samt att utreda hur mycket bruksarea som kan sparas 

för ett passivhus med olika tjocklek på ytterväggen. Även hur passivhuset 

påverkas av de material och – energiegenskaper som olika ytterväggar har samt 

hur mycket det kostar.  

Målet med arbetet är att utvärdera och jämföra tre olika typer av 

passivhusväggar med avseende på de fyra nedanstående aspekter. Det 

färdigprojekterade passivhuset har en yttervägg som består av förtillverkade 

isoleringselement av cellplast, så kallade Besta-block. Denna yttervägg byts ut 

till en annan yttervägg med ett förtillverkat isoleringselement från BBI 

Scandinavia AB. Dessa två väggar som är uppbyggda av prefabricerade 

isoleringselement jämförs inom de 4 punkter som följs nedan. En tredje 

passivhusvägg med en ordinär träregelstomme med isolering av mineralull 

kommer också att jämföras, dock endast inom två av punkterna nedan, material 

och kostnad. Den jämförelsen görs på grund av att prefabricerade 

isoleringselement oftast är dyra och använder sig av egna 

konstruktionsmetoder. De punkter som ytterväggarna jämförs inom är:  

 Material & konstruktion; Hur skiljer sig materialen i olika 

passivhusväggar? Vilka isoleringsmaterial av samma tjocklek har lägst 

respektive högst U-värde? Vad visar en byggvarudeklaration? 
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 Energi; Hur mycket skiljer sig väggtjockleken mellan de båda 

passivhusväggarna? Vad har det för inverkan på energiförbrukningen? 

Köldbryggor uppstår där olika byggnadselement möts, även fast huset i 

övrigt har bra värme- och energiegenskaper så får inte köldbryggor vara 

för stora. 

 Utformning; I och med att väggarna i passivhus nästan alltid är tjockare 

än normala husväggar så påverkar det utformningen av huset. Alltför 

komplexa former kanske inte alltid går att bygga på grund av dess 

tjocklek. Hur mycket area kan man spara om man bygger med tunnare 

väggar, och vad kan man använda den till? Eller blir den så pass liten att 

den blir försumbar eller värd att tänka på?   

 Kostnad; Kostnad är alltid en viktig aspekt, väggens tjocklek och 

mängden material och även vad för material som används spelar roll då 

man granskar kostnaden för byggnadselement. Kostnaden för 1 m
2 

vägg 

jämförs från tre stycken passivhusväggar som är konstruerade på olika 

sätt, för att se hur stor kostnad det rör sig om. Vart kan kostnad sparas in 

på grund av mindre byggnadsarea? 

 

 

1.3 Avgränsningar 

Kostnad på hela huset är inte med utan endast för 1m
2
 vägg. I kostnadskalkylen 

kommer inte kostnad för fönster, grund eller tak tas med. Däremot kommer 

fönster, grund och tak tas med i energiberäkningen. Inte heller byggtider och 

olika typer av upphandlingar bland entreprenörer berörs i detta arbete. 

 

 

1.4 Disposition 

Rapporten är uppbyggd på ett strukturellt och enkelt sätt. Bakgrunden följs av 

syfte och mål där läsaren får reda på vad det är som ska utredas. Rapporten är 

konstruerat på ett sätt där läsaren kan jämföra de passivhusväggar under varje 

aspekt. Avslutningsvis diskuteras resultaten med egna åsikter och förslag med 

enskilda lösningar och med hjälp av andras metoder. Ritningar med 

ritningsförteckning finns längst bak i rapporten innan bilagorna. Längst bak i 

rapporten hittas bilagor som visar olika beräkningar och resultat.  
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2 Isolering i passivhus 

 

2.1 Isolering i Sverige.  

Norra breddgrader betyder noggrannare planering av isolering i våra hus. Vid 

planering av byggnader måste hänsyn tas till det geografiska läget. I 

århundraden har isoleringsmaterial av olika slag spelat viktig roll för att kunna 

anpassa byggnaden efter olika väderförhållanden. Norden i sig har ett unikt 

klimat med kalla vintrar och relativt varma somrar. När man upprättar en 

byggnad görs detta för att stänga ute kyla, vind och regn, dvs. för att skapa ett 

behagligt klimat att vistas i. Kalkylerar man uppvärmningskostnaderna måste 

både kostnaderna för aktuell uppvärmningsenergi och kostnaderna för att utföra 

isoleringsåtgärden beaktas. Ju bättre värmeisolering, desto lägre energiåtgång. 

Människor har blivit alltmer energimedvetna och efterfrågan ökar på hus som 

har låg energiförbrukning.  

Värmetransporten genom ett poröst material sker via ledning, strålning och 

konvektion 
[2]

. Sammansätter vi effekten av dessa olika bidrag får vi vad som 

kallas materialets värmekonduktivitet eller värmeledningsförmåga. Denna 

betecknas internationellt med bokstaven λ (lambda) från det grekiska alfabetet. 

Värdet som tas fram vid provning i ett laboratorium kallas idag för deklarerat 

lambda-värde och betecknas λD. Värdet anges i enheten W/m°C.    

 Det finns flera olika europastandarder för isolerprodukter som t.ex. för 

mineralull och styrencellplast. T. ex. är SS-13162 en standard som i detta fall 

gäller för fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW), där MW står för 

”mineral wool”
[3]

. Denna standard måste användas för alla 

mineralullsprodukter som är tillverkade efter 030513. Där krävs att tillverkaren 

skall ange deklarerad värmekonduktivitet dvs. λD som nämndes tidigare. 

Dessutom måste tillverkaren ange ett ”deklarerat värmemotstånd” som har 

beteckningen RD. Detta värde beräknas som kvoten mellan isoleringens 

nominella tjocklek (i meter) samt materialets värmekonduktivitet λD.   

Formeln ser alltså ut på detta sätt: Värmemotståndet ”R” = d/ λ 

Det ultimata värmeisoleringsmaterialet vore vakuum, som förutom strålning 

inte ger någon värmetransport. Tyvärr är det väldigt svårt att skapa ett sådant 

material i praktiken, därför utgår man från luft som har låg värmekonduktivitet. 

Konvektionen orsakar dock att det inte är lämpligt att endast använda en 

luftspalt som ett värmeisolerande skikt. För att hindra konvektion består 

värmeisoleringsmaterial därför av luft som befinner sig i utrymmen av fast 

material, som hindrar att luften rör sig fritt. I utrymmet kan t. ex ett skikt av 

mineralull finnas.     
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2.2 U-värde 

När vi bygger hus inte bara i Sverige utan var som helst så pratas det mycket 

om ”U-korr” och ”U-värde”. U-värde är ett mätvärde på hur mycket en 

byggnadsdel isolerar och har enhet W/m
2
°C. Med byggnadsdel menas 

exempelvis en vägg, ett tak eller golv bestående av ett eller flera material. Det 

långa ordet för U-värde är värmegenomgångskoefficient. Med U-värde avses 

byggnadsdelar av homogena skikt. En vägg består mestadels av flera material 

och vanligen ser en vägg olika ut i genomskärning beroende på var på väggen 

man befinner sig 
[14]

.      

Till vänster visar bilden 

värmegenomgångskoefficient av två 

stycken m
2 

”A” och ”B”. Röda pilen 

markerar riktningen av värmen 

inifrån och ut i de båda varianterna. 

Skillnaden mellan A och B är subtil 

men olikhet finns då A är homogen 

medan B inte är det. Väggen i detta 

fall är byggd med träregelstomme 

bestående av ett bestämt avstånd 

mellan varje regel. Mellan varje 

regel läggs isolering som väggen i 

största delen består av.  

 

 

Figur 2 – Genomskärning av yttervägg 

Vid noggrann beräkning av Ukorr-värde vid detta alternativ så upptar det andra 

isoleringsskiktet i ”A” 100 % i jämfört med ”B” där regelns andel upptar en 

viss procent samt att isoleringen upptar resten av procentandelen. Detta ger 

efter beräkning olika Ukorr -värden eftersom isoleringsmaterialet dels är bättre 

på att hindra värmen att vandra ut, dels att andelen isoleringsmaterial är olika 

stora. Det framtagna U-värdet, U-korr ska sedan granskas ytterligare med 

avseende på värmelagring i mark, innetemperatur samt solinstrålning genom 

fönster. U-värdet ska beräknas för alla byggnadsdelar i klimatskärmen, det 

involverar fönster och dörrar likaså 
[15]

. Detta har stor betydelse och ligger 

oftast i grund till att ta fram ett hus energispecifikationer. Bilaga 2, 3, 4 och 5 

visar framtagning av fyra stycken olika U-värden för fyra byggelement.   

 

Värmemotståndet ”R” och Värmekonduktiviteten ” λ” har följande samband till 

U-värde:    R = d/λ U = 1/R   
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Uarea-värde har enheten [W/°C] och är ett U-värde för hela husets klimatskal. 

Klimatskalet är husets ytterhölje. Klimatskalets omslutande area multipliceras 

med klimatskalets Umedel-värde. Umedel-värdet är det genomsnittliga U-värdet 

(värmegenomgångskoefficienten) för alla element som tillhör husets klimatskal 

samt köldbryggornas Ψ-värde (värmegenomgångskoefficient).   

Uarea = Areaklimatskal x Umedel-värde.  

 

2.3 Emissioner 

Begreppet ”sjuka hus” är något som förekommer i Sverige och runt om i 

världen och som ökat kraftigt sedan 1960-talet. Ett ”sjukt hus” förklaras som en 

byggnad som framkallar någon form av besvär hos dem som vistas i 

byggnaden. Symptomen hos människorna är något oklara: onaturlig trötthet, 

huvudvärk, slemhinnebesvär etc. Sjuka hus är ett internationellt problem men 

anses vara störst i Nordeuropa samt Nordamerika. Orsaken till sjuka hus anses 

vara låg luftomsättning, och ofta i sammanhang med att byggnadsmaterial 

avger olika mängder kemiska ämnen till inomhusluften. Fukt har även det en 

stor betydelse, eftersom sjuka hus har någon form av fuktproblem 
[16]

.  

Ordet emission definieras som ”avgivning av ämne eller energi till 

omgivningen t ex till luft”. Vart ifrån emissioner kommer ifrån är många. 

Förutom material och inredning sker emissioner från levande varelser, 

matlagning, städning, rökning etc. Emissionerna kan visa sig som partiklar i 

form av damm, eller i gasform. Emissionerna är en av flera faktorer som 

tillsammans skapar den totala inomhusmiljön. I inomhusluften har man funnit 

närmare 1000 flyktiga ämnen från material. Till denna grupp brukar man 

hänföra organiska ämnen med kokpunkter mellan ca +50 och +250°C. Ämnen 

med lägre kokpunkter har generellt avdunstat helt innan byggnaden tas i bruk. 

Majoriteten ämnen som finns i en byggnad kan alltså mätas med relativt stor 

noggrannhet.  

Det är inte klart hur emissionerna påverkar människors hälsa. Problemet 

försvåras av att olika människor har olika känslighet vid exponering för en viss 

halt av ett ämne 
[17]

. Därför finns ingen tydlig gräns mellan ett friskt och ett 

sjukt hus. Av de ämnen som upptäcks genom mätningar, kan man inte helt 

säkert urskilja de ämnen från mätningarna som är farliga. Man vet bara att vissa 

ämnen förekommer i hus som klassats som sjuka. Bilaga 1 är en 

byggvarudeklaration som redogör för en EPS-cellplast. Deklarationen visar att 

plastens egenemission är 45 µg/m
2
h. Av det värdet så är det alltså svårt att 

urskilja vilka ämnen som bidrar till negativ effekt på hälsa och miljö. Bristen 

på kunskap gör så att det inte finns några gränsvärden gällande emissioner från 

byggnadsmaterial. Därför tillämpas oftast försiktighetsprincipen som går ut på 

att använda material som har låga egenemissioner, och att bygga så fuktsäkert 

som möjligt. Detta förklaras vidare under avsnitt 2.4. 
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Nedan följs en tabell som visar olika materials egenemissioner efter en 26 

veckors period. Materialen i tabellen tillhör alla gruppen flyktiga organiska 

ämnen som på engelska uttrycks ”Volatile organic compounds (VOC)” 
[58]

. 

Materialen har en emissionsfaktor med enhet [µg/m
2
h] som definieras som den 

mängd flyktiga organiska ämnen som ett material avger till omgivande luft. 

Emissionsfaktorn storlek är tidsberoende och mäts oftast efter 4 eller 26 

veckor.     

Material  Mängd emission [µg/m
2
h] (VOC). Efter 24 v 

Stenull, Paroc 
[50]

:  < 20 µg/m
2
h 

Lågemitterad färg 
[51]

:  < 10 µg/m
2
h 

Fiberduk 
[52]

:  > 10 µg/m
2
h 

Gips, Gyproc 
[53]

:  < 10 µg/m
2
h  

EPS-plast (fritt exponerad) 
[54]

:    45 µg/m
2
h 

Mineralullsskiva 
[55]

:   < 20 µg/m
2
h 

Klinkerplattor, CC Höganäs 
[56]

:     16 µg/m
2
h  

Plastgolv, Amtico golv 
[57]

:    75 µg/m
2
h 

Linoleumgolv 
[31]

:     110 µg/m
2
h 

Tabell 1 – Emissioner 

 

2.4 Försiktighetsprincipen  

Försiktighetsprincipen kommer från Miljöbalkens så kallade allmänna 

hänsynsregler 
[60]

. Miljöbalkens syfte med de allmänna hänsynsreglerna är att 

förebygga negativa effekter av verksamheter och handlingar och även få 

miljöhänsynen att öka. Dessa hänsynsregler ska tillämpas i alla sammanhang 

där miljöbalkens bestämmelser gäller.   

Försiktighetsprincipen innehåller tre delar: 

 Miljöbalkens försiktighetsprincip; innebär att redan risken för negativ 

påverkan på människors hälsa och på miljön medför en skyldighet att 

vidta åtgärder för att förhindra en negativ påverkan. 
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 Förorenaren betalar; Polluter Pays Principle (PPP), innebär att det 

alltid är den som orsakar eller riskerar att orsaka en miljöstörning som 

ska bekosta de åtgärder som behövs för att undvika en skada.  

 Bästa möjliga teknik; innebär att bästa möjliga teknik ska användas för 

att förebygga skador och olägenheter. Tekniken måste vara möjlig att 

använda inom branschen i fråga, både tekniskt och ekonomiskt sett.   

Detta gäller inom alla verksamheter som orsakar störningar, skador eller 

olägenheter. 

  

2.5 Byggvarudeklaration 

Några bestämmelser kring en byggvarudeklaration finns inte och är inget krav 

att upprätta vid en framtagen byggvara. Däremot finns det riktlinjer och även 

en mall om hur en produkt bör deklareras om så önskas. Riktlinjerna är 

framtagna av Kretsloppsrådet som arbetar för hela bygg – och fastighetssektorn 

i ett gemensamt åtagande för att försöka uppnå en hållbar byggd miljö. Väljer 

man att deklarera en produkt enligt kretsloppsrådets anvisningar så finns 

mallen på deras hemsida, liksom beskrivningar och befintliga riktlinjer.  

Byggvarudeklarationer kan urskiljas för två viktiga användningsområden 
[45]

; 

 För miljöbedömning av byggvaror; Byggvarudeklarationen är 

underlag för en bedömning som kan göras i samband med projektering, 

vid inköp eller generellt för den specifika byggvaran för kommande 

användning. Bedömningen syftar till val av lämplig byggvara i tänkt 

användning.  

 För dokumentation av inbyggda varor; För att dokumentera 

miljöegenskaper hos inbyggda material och produkter som en 

kunskapskälla vid framtida åtgärder, t. ex rivning och avfallshantering, 

eller för bedömning av behov av byte till mer miljöanpassad produkt.  

Dokumentationen av en byggvara kan också användas som en anvisning om 

hur varan från miljösynpunkt hanteras under byggskedet, bruksskedet, rivning 

och avfall. Därför är det många gånger viktigt för dels ett företag inom 

byggbranschen och dels för kunden att få en uppfattning om hur varan påverkar 

miljön. Egenemissioner och lukt framgår också i deklarationen.  

Vart varan är tillverkad och transporterad till, står i kretsloppsrådets mall och 

kan vara bra om man vill ta reda på större miljöpåverkan. Materialet i sig kan 

vara miljövänlig, men transporteras exempelvis produkten från Mexico till 

Sverige bör sättet hur den transporteras iakttas.    
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Det nämns innan att en byggvarudeklaration är ett frivilligt 

branschöverkommet system, för redovisning och bedömning av byggvarors 

miljöprestanda. Men för att olika produkter ska kunna granskas och jämföras 

på ett så neutralt sätt som möjligt så krävs det att vissa grunddata alltid finns 

med i en byggvarudeklaration. Bra är det också om övriga uppgifter om 

produkten finns med i så stor utsträckning som möjligt, eftersom det ger en mer 

heltäckande beskrivning av produkten, även fast det inte är något krav.   

 

2.6 Beskrivning av Isoleringsmaterial 

 

2.6.1 Trä 

Trä har alltid varit lättillgängligt hos oss 

nordbor och lär ha de äldsta traditionerna i 

vårt land. Genom dess naturliga 

isoleringsförmåga samt dess goda 

egenskaper som stommaterial har vi genom 

våra timmerhus bebyggt vårt land.     

Figur 3 - Timmerhus 

På slutet av 1800-talet och början av 1900-talet påbörjades ett modernt sätt att 

nyttja trä. Timret sågades och hyvlades så att reglar och plank tillkom och på så 

sätt skapade lättare samt tunnare konstruktioner. Sågspånet, kutterspånet och 

övriga restavfall togs tillvara som isoleringsmaterial till dåtidens hus och 

fylldes i bjälklag, vindar och väggar ända fram till 50-talet 
[4]

.   

Utvecklingen fortsatte och träfiberisolering i form av lösull togs fram. 

Träfiberisolering har funnits nu i över 35 år på marknaden som ett effektivt 

isoleringsmaterial. Effektiviteten kommer från dagens blåsteknik som med 

fördel används i de flesta träkonstruktioner så som bjälklag, snedtak, väggar 

och vindar 
[4]

.     

Det finns flera olika typer av träbaserade värmeisoleringsmaterial.  

Returpapper 

Returpapper mals och blandas med t. ex. borsalter eller gips för att göra det mer 

brandbeständigt. Materialet blåses på plats i väggar eller i bjälklag. Det färdiga 

resultatet är mycket beroende av arbetsutförandet. Värdet på 

värmekonduktiviteten (λ D) är ca 0.060 W/m°C 
[5]

.  
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Pappersmassa  
Pappersmassa är en på kemisk och mekanisk väg defibrerad massa. Massan 

blandas även den med brandhämmande medel och ämnen som förhindrar 

skadeinsekter samt mögel etc. Materialet blåses på plats och har 

värmekonduktiviteten (λ D) ca 0.050 W/m°C.  

 

Kutterspån  
Kutterspån som tidigare var ett mycket 

vanligt isoleringsmaterial kommer från 

träbearbetningsindustrin. Vid ekologiskt 

byggande finns det ännu idag kvar som ett 

bra alternativ. Materialet är dock mycket 

brännbart. Värmekonduktiviteten av 

kutterspån ligger på ca 0.080 W/m°C.  
Figur 4 – Kutterspån 

 

Träullsplattor  
Träullen framställs träspån från gran och portlandcement. Träullen blandas med 

cement och pressas i formar tills plattan hårdnat. Värmekonduktiviteten är ca 

0.090 W/m°C.     

 

2.6.2 Mineralull 

Mineralull finns både som glasull och som stenull. Vid tillverkning av stenull 

använder man oftast Diabas som råvara. Diabas är en mörk basisk magmatisk 

bergart och förekommer allmänt i Sverige. Denna sten smälts ner tillsammans 

med koks vid ca 1600°C. den smälta stenen rinner ut över roterande spinnhjul 

och kastas ut till fiber. Kraftiga luftströmmar förlänger fibrerna ytterligare och 

när det är färdigt har stenullsfibrerna fått en gråbrun färg.   

Vid tillverkning av glasull så använder man vanligtvis sand som råmaterial, 

men även glasskross. Råmaterialet smälts vid 1400°C och rinner sedan ner i en 

roterande spinnare. Spinnarens väggar har många små hål där glasets slungas ut 

ifrån och bildar fibrer
 [5]

.  

För att göra mineralullen mer hanterbara och formstabila tillsätts små mängder 

fenolharts. För att göra produkten vattenavvisande och minska dess 

dammavgivning tillsätts små mängder mineralolja. Mineralullen tillverkas som 

lösull, mattor eller skivor. Lösullen sprutas för det mesta på plats precis som 

med returpapper av trä. Värmekonduktiviteten brukar variera mellan 0.030 – 

0.039 W/m°C för både stenull och glasull 
[6]

. Skillnaderna brukar variera på 

grund av densiteten i de olika materialen. Sammantryckningen av en belastad 

mineralullsprodukt som t ex skiva beror på lastens storlek, materialets densitet 

och bindemedelshalt.  
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Egenskapen har stor betydelse t ex i samband med ”platta på mark”. Av 

fuktrelaterade problem placeras ju isoleringsmaterialet under själva 

betongplattan i sådana konstruktioner. I sådana samband är stenullsprodukter 

definitivt att föredra. Högsta temperaturen för användning av mineralull är ca 

200°C 
[7]

, men däremot är båda fibermaterialen obrännbara.  

2.6.3 Cellplast 

Cellplast skapas genom att man expanderar en lämplig plast, så att ett system 

av porer erhålls, som antingen är slutna eller öppna. Porerna kan fyllas med luft 

eller med annan gas, som gör att materialet får egenskaperna att vara en dålig 

värmeledare. Ur värmeisolerings- och fuktsynpunkt är det lämpligt att 

cellplasten har slutna porer.  

Polystyrencellplast  
Polystyrencellplast är en termoplast som produceras enligt två olika metoder. I 

den ena som kallas expanderad polystyren (EPS), utgår man från små 

plastkulor som innehåller ett kolväte. Genom upphettning med ånga expanderas 

dessa till ihåliga kulor. Kulorna placeras i formar och upphettas på nytt och 

smälter då i kontaktpunkterna samman till den slutliga produkten. Kolvätet 

ersätts av luft, som ger materialet sin goda värmeledningsförmåga. I detta 

material som kallas Expanderad Polystyren, visar sig kulstrukturen mycket 

tydligt. Frigolit som är känt hos många är en typ av expanderad polystyren, där 

benämningen Frigolit är namnet på ett varumärke. EPS-plasten har en 

värmekonduktivitet som ligger omkring 0.033 W/m°C och 0.041 W/m°C 

beroende på densitet och produkt 
[8]

. 

 

                   

Figur 5 & 6 – EPS-cellplast 

I den andra metoden används en plastspruta, där smält styrenplast och kolväten 

får expandera ur ett munstycke och gjuts sedan i önskade dimensioner. 

Cellstrukturen påminner här om en uppskummad vätska och kallas för 

extruderad polystyren (XPS). Värmekonduktiviteten varierar mellan 0.033 

W/m°C och 0.038 W/m°C beroende på produkt 
[9]

.    
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Figur 7 & 8 – XPS-cellplast 

Polystyrencellplast säljs med vit, ljusblå och rosa kulör. Materialet har bra 

kemisk beständighet men är känslig mot lösningsmedel. Ur brandsynpunkt är 

plasten någorlunda olämplig eftersom den smälter och brinner. Genom tillsatts 

av flamskyddsmedel kan svårantändliga fabrikat tas fram. 

Polyuretancellplast  

Polyuretancellplast är en gulbrun härdplast som har en extremt låg 

värmekonduktivitet. Den kan bli så pass låg att den kan understiga luftens 

värmekonduktivitet. Vid början av 1990-talet minskade tillverkningen av 

polyuretancellplast som isolering eftersom ämnen som bland annat freon var 

nödvändig vid framtagandet av plasten 
[10]

. Freon användes som jäsmedel vid 

framtagandet av polyuretanet men förbjöds i Sverige 1991-01-01 
[61] 

eftersom 

det klassas som miljöfarligt. Nu används andra drivmedel som t.ex. luft eller 

pentan. Värmekonduktiviteten varierar mellan 0.023 – 0.027 W/m°C 
[62]

.    

 

2.6.4 Övriga värmeisoleringsmaterial  

Lättklinker 

Lättklinker är ett material som används dels löst utfylld, dels cementbunden 

som värmeisolering av golv, bjälklag, tak osv. Lättklinker och lecablock har 

värmekonduktiviteten 0.17-0.22 W/m°C 

 

 

 

 

 

Figur 9 - Lättklinker 
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Cellglas  
Cellglas består av ett glasartat material innehållande slutna celler. Materialet 

tillverkas av t ex. sand och kalksten och har ofta blåsvart kulör. Cellglas är 

obrännbart, diffusionstätt och har rätt så bra tryckhållfasthet. Materialet 

används därför ofta till konstruktioner som utsätts för mekaniska belastningar 

exempelvis i tak och på terrasser. Cellglas har en värmekonduktivitet på 

ungefär 0.060 W/m°C 
[11]

.   

 

Vakuum  

Vakuumskivor som tillverkas av företaget Vacupor 
[33]

 är 20 mm tjock skiva 

som levereras ut till kund. Lambdavärdet för vakuum är 0,005 W/m°C.
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2.6.5 Sammanfattning λ-värden 

Tabellen nedan sammanfattar olika isoleringsmaterials värmekonduktivitet 

(lambda-värde). En konstant varje material har som berättar hur värmeledande 

materialet är som även förklaras djupare i avsnitt 2.1.  

Isoleringsmaterial Värmekonduktivitet (λ D) 

Trä     

Returpapper:  0.060 W/m°C  

Pappersmassa:  0.050 W/m°C  

Kutterspån:   0.080 W/m°C  

Träullsplattor:  0.090 W/m°C     

Mineralull 

Stenull:   0.030 – 0.039 W/m°C  

Glasull:   0.030 – 0.039 W/m°C 

Cellplast 

EPS-plast:   0.033 – 0.041 W/m°C 

XPS-plast:   0.033 – 0.038 W/m°C    

Övriga 

Lättklinker:   0.17-0.22 W/m°C 

Lecablock:   0.17-0.22 W/m°C 

Cellglas:   0.060 W/m°C    

Vakuum:   0.005 W/m°C    

Tabell 2 – Sammanfattning av olika materials värmekonduktivitet 

Lägst värmekonduktivitet har vakuum. Följt av mineralull och cellplast vilka är 

de isoleringsmaterial som är vanliga på marknaden.    

 



Teoretisk Bakgrund 

23 

 

2.7 ENERGI 

2.7.1 Krav för passivhus 

Vid krav för olika 

energispecifikationer används 

klimatzon 3, Stockholm. Forum för 

Energieffektiva byggnader även 

förkortat ”FEBY” har upprättat en 

kravspecifikation för passivhus. 

Kraven som ställs i forumet är 

frivilliga men är riktlinjer för att ett 

hus ska kunna kalla sig ett 

passivhus. Många missbrukar 

byggkonceptet passivhus, och därför 

är det bra med FEBY’s riktlinjer 

som tydliggör innebörden av 

konceptet. 

 

   Figur 10 – Klimatzoner I Sverige 

Inom energihushållning pratas det ofta om elvärmda samt icke elvärmda 

byggnader. Elvärmda byggnader är byggnader som använder elenergin till att 

värma upp byggnaden 
[36]

. Icke elvärmda byggnader är byggnader som 

använder sig av annat än elenergi, som exempelvis en pelletskamin som man 

låter värma upp vatten, som sedan cirkulerar ut i byggnaden för att värma upp 

den. 

Effektkrav:  

Tillförd effekt för uppvärmning årets kallaste dag får max vara 
[18]

:  

 Klimatzon III:  10 W/m² 

 Klimatzon II:  11 W/m² 

 Klimatzon I: 12 W/m² 

För fristående bostadsbyggnader mindre än 200 m² får effektkravet max vara: 

 Klimatzon III:  12 W/m² 

 Klimatzon II:  13 W/m² 

 Klimatzon I: 14 W/m² 
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Energikrav:  

Maximal totalt köpt energi för hela byggnadens energianvändning bör max 

vara: 

Eluppvärmda byggnader Icke eluppvärmda byggnader 

Klimatzon III 30 kWh/m² Klimatzon III 50 kWh/m² 

Klimatzon II 32 kWh/m² Klimatzon II  54 kWh/m² 

Klimatzon I 34 kWh/m² Klimatzon I 58 kWh/m² 

 

 Luftläckning genom klimatskalet får vara max: 0,3 l/s, m² 

 Byggnaden ska ha fönster med verifierat U-värde på max: 0,9 W/m²°C 

 Väggar bör hålla ett verifierat U-värde på max: 0,10 W/m²°C 

 

45 kWh/m² ska alltså jämföras med de 110 kWh/m² som BBR anger. Det 

innebär en energianvändning som är ca 60% lägre än nybyggda hus, byggda på 

konventionellt sätt. 

 

2.7.2 Köldbryggor 

Köldbryggor uppstår där olika byggnadselement möts, även fast huset i övrigt 

har bra värme- och energiegenskaper så får inte köldbryggor vara för stora. 

Köldbryggorna beräknas fram som ett gaffelvärde med enhet [W/m°C] som i 

sin tur används för att räkna fram ett korrigerat och mer riktigt Umedel-värde. 

Nedan följs några av de vanligaste anslutningar mellan byggnadselement där 

köldbryggor uppstår.   

 Väggytterhörn 

 Anslutning Vägg- mellanbjälklag 

 Anslutning Vägg- grund 

 Anslutning Vägg- tak 

 Fönster & dörrar 



Teoretisk Bakgrund 

25 

 

 

Figur 11 & 12 – Åskådliggör var köldbryggor uppkommer 

Köldbryggor förekommer vid fönster – och dörrsmygar, så även vid fönster 

med bra U-värde krävs noga isolering kring fönstren.  

 

2.7.3 Fönster 

Fönster är en energibov och är därför viktiga att de både har ett bra U-värde 

samt en bra isolering kring smygarna. 3e juni 2009 publicerade Ny teknik en 

artikel om innovativa smarta fönster 
[30]

. Fönster som släpper in värme från 

solljuset om det är kallt inomhus, men reflekterar bort den när temperaturen blir 

för hög. Claes-Göran vid Ångströmslaboratoriet i Uppsala har tillsammans med 

sina kolleger utvecklat materialet. Genom att dopa vanadindioxid med 

magnesium har de fått fram ett material som släpper igenom den synliga delen 

av solljuset, men stänger ute den infraröda delen, själva värmestrålningen, om 

temperaturen i rummet blir för hög. Det är med hjälp av vanadindioxiden som 

vid ca 68°C reflekterar bort infraröd värmestrålning. 

De har nu gjort så att vanadindioxiden reflekterar bort värmestrålning kring 

rumstemperatur genom att tillsätta en del med magnesium. En perfekt lösning 

för ett passivhus som på sommarn kan få en hög inomhustemperatur tack vare 

klimatskärmens täthet och goda isoleringsförmåga. På så sätt kan solfaktorn 

som beskrivs i avsnitt 4.5.4 vara varierande (på sommarn låg, och på vintern 

hög) istället för ett bestämt värde som kan krångla till det vid fel årstid. 
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2.8 Utformning  

När det pratas om area och ytor i byggnadssammanhang är det viktigt att tänka 

på att det finns olika definitioner. Det har utarbetats en svensk standard 
[47]

 för 

terminologi och mätregler avseende area och volym för husbyggnader som har 

benämning SS 02 10 53. Standarden är avsedd att användas vid area – och 

volymberäkning för alla kategorier av byggnader, både nyproduktion och 

befintliga. Standarden är ämnad att ligga till grund för hyressättning, taxering, 

värdering, förvaltning, projektering, planering etc.  

 

De areabegrepp som har mest tillämpning är följande: 

 Byggnadsarea (BYA) 

 Bruttoarea (BTA) 

 Bruksarea (BRA) 

Bruksarean delas sedan in i ytterligare tre begrepp 

 Boarea (BOA) 

 Biarea (BIA) 

 Lokalarea (LOA), även kallat Nettoarea (NTA) 

Byggnadsarean förklaras som den area en byggnad upptar på marken, inklusive 

utkragande delar som väsentligt påverkar användbarheten av underliggande 

mark.  

Bruttoarea definieras som area av mätvärda delar av våningsplan, begränsad av 

omslutande byggnadsdelars utsida. 

Bruksarea är den area av nyttjandeenhet eller annan grupp av sammanhörande 

mätvärda utrymmen begränsad av omslutande byggnadsdelars insida.  

Boarea är den bruksarea för utrymmen helt eller delvis ovan mark inrättade för 

boende.   

Lokalarea är nästan densamma som boarea men termen avser utrymmen 

inrättade för andra ändamål än boende. 

Biarea är den bruksarea för utrymmen inrättade för sidofunktioner till boende 

samt för utrymmen helt eller delvis under mark inrättade för boende.  



Teoretisk Bakgrund 

27 

 

För att en area ska vara mätvärd krävs slutligen också en rumshöjd av minst  

1,9 m på en bredd av minst 0,6 m. Vid exempelvis snedtak utan vindsutrymme 

där taket formar insidan av våningsplanet som bilden nedan visar 

 

Figur 13 – Illustrerar boarea 

Vid beräkning av bruksarean anges vidare i standarden att även innerväggar ska 

inräknas upp till en tjocklek av 0,3 m. Nästan alla invändiga areor i vanliga 

småhus uppfyller kriterierna för att utgöra bruksarea. Även trappor med 

trapphål mäts som bruksarea. Alla fullt uppvärmda areor inom ett småhus som 

nås inifrån huset och som ligger ovan mark är boarea, om inte utrymmet är 

soprum, garage eller pannrum. 
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3 Metod 

Projektet utgår från ett passivhus som är beläget i Stockholmsregionen. 

Passivhuset är en 1½-plansvilla på 183 m
2 

i traditionellt utförande som har en 

energiförbrukning på strax över 5500 kWh/år. Passivhuset är ett redan 

färdigprojekterat hus men inte slutfört. Det färdigprojekterade huset byggs med 

isoleringselement av cellplast så kallade Besta-block. De fyra aspekter arbetet 

fördjupar sig i visas tydligt under syfte och mål. De fyra punkter har valts och 

diskuterats fram för att de är viktiga i sammanhanget för passivhus. Intressant 

är att få veta resultatet av ett smalare väggalternativ än den färdigprojekterade 

väggen som är 471 mm tjock. Därför modelleras ett likadant hus med en annan 

typ av vägg, försedd med BBI Scandinavias isoleringselement, som gör väggen 

338 mm tjock. Sedan jämförs även energifördelar och nackdelar mellan de två 

alternativen samt om de olika väggarna har stor inverkan på 

energiförbrukningen för huset.  

Måttet för väggarna är taget själv på visning av huset som då var i byggskedet. 

Leverantören av huselementen hade utställning av väggen i genomskärning, där 

besökare kunde få en inblick om hur leverantörens passivhusvägg var 

uppbyggd.  

En beskrivning av olika isoleringsmaterial genomförs för att få en inblick om 

dess isoleringsegenskaper, samt hur de kan påverka oss och miljön. En 

byggvarudeklaration ger en bra och omfattande beskrivning av en produkt 

gentemot miljön och visas därför i denna rapport. Bilaga 1 är en bifogad 

byggvarudeklaration som demonstrerar en EPS-cellplast. Besta-blocken i 

yttervägg 1 består mestadels av EPS-cellplast och från deklarationen påträffas 

bland annat plastens egenemission. Det prefabricerade isoleringselementet i 

yttervägg 2 som delvis består av polyuretan hade inte någon 

byggvarudeklaration. Inte heller någon deklaration för endast 

polyuretancellplast hittades. Det försvårar kännedomen av plastens påverkan på 

miljön och oss människor. Detta diskuteras mer under kap 5.1.  

Areaberäkningarna har tagits fram med hjälp av ritningar och har jämförts med 

varandra för att få fram hur stor innebörd respektive väggtjocklek har. Det 

nämns också information om en tredje passivhusvägg som är konstruerad på 

konventionellt sätt, med relativt lika egenskaper förutom när det gäller material 

och kostnad. Sättet är att isolera väggen med isolering i vanlig träregelstomme. 

Detta görs för att visa hur mycket denna typ av väggkonstruktion kostar för 

1m
2 

vägg i jämfört med de andra två väggtyperna. Ett bestämt parti av 

respektive vägg ”skärs” ut, där totala kostnaden för varje exempel redovisar 

den sammanlagda kostnaden för 1 m
2
 av väggens alla materialskikt.   
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3.1 Material 

 

3.1.1 Passivhusvägg 1. Besta-block 

I detta exempel används något som heter Besta-block som tillverkas av 

företaget Besta hus AB. Blocken påminner om lego fast i stort format. Besta-

blocken består av EPS-cellplast (Expanded Poly Styren) som är omsluten av 

limmade (polyuretanlim) konstruktionsplywoodskivor 
[12]

. Med dessa 

prefabricerade block kan man bygga upp till två våningar. De levereras i 

standard mått om, längd 1200mm och höjd 300mm. Det finns två olika 

dimensioner (tjockleker) till förfogande, 415mm och 290mm exkl. fasadskikt, 

där blocket är 295mm resp. 195mm.  

 

Figur 14 & 15 – Besta-block 

I det jämförande exemplet används Besta-block med 246 mm EPS-cellplast. 

Hela blocket är 295 mm där EPS-cellplasten utgör 246 mm mellan 

plywoodskivorna.  

Montering av Besta-blocken görs genom att elementen läggs på varandra. De 

kommer numrerade med hänvisning till ritningarna. Detta medför en enkel 

montering och blocken skruvas fast i varandra med hjälp av lister som fästes på 

in och utsidan av blocken. På insidan skruvas lodräta reglar med isolering 

emellan.  

Ett andra våningsplan fästes på en bärlina i de lodräta reglarna. På bärlinorna 

fästes bärskor som sedan golvbjälkar skruvas fast i. Detta block hade ingen 

byggvarudeklaration ännu, men Bilaga 1 visar en byggvarudeklaration av EPS-

plast som blocken består av. Denna byggvarudeklaration är gjord av ett företag 

som heter Cellplast Direkt Sverige AB som köper och säljer cellplast och är 

upprättad efter kretsloppsrådets anvisningar.  



Genomförande 

30 

 

I kapitel 2.5 förklaras syftet med en byggvarudeklaration och att den bland 

annat beskriver hur varan fungerar inbyggd och i relation med andra material.  

Denna deklaration för EPS-cellplast visar bland annat att plasten kan bli mjuk 

tillsammans med PVC-plast. Plasten görs i Tyskland och inga farliga avfall 

uppkommer under produktionen. Emissioner från plasten visar vara 45 µg/m
2
h.   

Mycket fokus läggs på ventilationssystemet eftersom huset är ett lufttätt hus 

utan självdrag. Ventilationssystemet måste fungera korrekt för att byta ut luften 

efter vald luftomsättning regelbundet. Plywoodskivorna är limmade med 

polyuretanlim som anses vara ett material med hög egenemission. Lim är 

giftigt och polyuretanlim är ett härdlim med två komponenter som genom en 

kemisk reaktion stelnar 
[35]

. Den kemiska reaktionen kan bero på 

temperaturhöjning eller vid kontakt med fukt från luften, eller fukt på 

materialytan. Varje block är limmade med polyuretanlim på båda sidor av 

cellplasten och ett hus består av flera block i varje yttervägg. Lyckas huset på 

grund av slarv eller dålig konstruktion få självdrag, kan emissioner från limmet 

strömma genom huset, vilket kan bidra till dåliga lufthalter.   

 

3.1.2 Passivhusvägg 2. BBI Scandinavia AB 

I detta exempel används ett sandwichelement där skalet (yttersidorna) är av 

cementbetongliknande material som delvis består av MagOx 
[13]

. MagOx är en 

förkortning på magnesiumoxid. Isoleringsplasten mellan MagOx-skivorna är en 

plast av polyuretan som också beskrivs under avsnitt 2.6.3. I det avsnittet sägs 

det att polyuretanplast ger en låg värmekonduktivitet men att tillverkningen har 

minskat på grund av miljöskäl. Bland annat användes freon som drivmedel vid 

tillverkningen av plasten vilket är miljöskadligt. I detta fall tillverkas plasten 

genom att använda pentan som drivmedel vilket inte är skadligt för miljön. 

Plasten tillverkas i Norge vilket kan ses som positivt eftersom transportsträckan 

till Sverige är relativt kort. 

Konstruktionsmässigt ska huset i regel byggas tätt. Där ventilationssystemet 

sätts i centrum för bra inomhusmiljö precis som i förra exemplet. Polyuretanlim 

används även i detta exempel mellan ytterskivorna 
[37]

 men inte i lika stor 

omfattning då själva polyuretanplasten hjälper till att fästa sig mellan skivorna 

under tiden plasten stelnar.  
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Det kan göra halten emissioner i 

inomhusluften högre vid otäthet. 

Isoleringsmaterialet är känt men har 

ingen byggvarudeklaration vilket 

gör det svårt att veta hur höga 

egenemissionerna från materialet 

är.  

 

 

Figur 16 – Vägg med BBI Scandinavias element  

Det finns inte någon byggvarudeklaration på just BBI Scandinavias produkt 
[13]

 

och inte heller på polyuretancellplast vilket gör det svårare att få kunskap om 

hur plasten påverkar miljön och oss människor. Försiktighetsprincipen är 

absolut något att vidta i detta sammanhang. Det är hänsynsregler man måste ta 

ställning till, där principen säger att man är skyldig att välja ett material som 

inte har negativ påverkan på hälsa och miljö. Detta diskuteras mer under kapitel 

5.1.  

 

3.1.3 Fönster och dörrar 

Passivhuset består av 13 fönster i olika storlekar och har en total omkrets på 

61,1 m. Det är alltså sträckan som fönstrens köldbrygga mer eller mindre kan 

gå igenom.  

Totalarean som fönstren utgör är 17,8 m
2
. 

Fönstren på våra två passivhusväggar är av samma fabrikat; NTech Passiv 
[19]

. 

   

Figur 17 & 18 - Passivhusfönster 
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Ytterdörren är från Leksandsdörren. Passivhuset består av 2 dörrar som har 

11,9 m i total omkrets 
[20]

.  

Totalarean som dörrarna utgör är 3,9 m
2
.   

3.1.4 Passivhusvägg 3. Konventionell träregelvägg 

Denna typ av passivhusvägg använder sig inte av sandwichelement eller block. 

Utan väggen är en träregelvägg uppbyggd på traditionellt vis men tjockare för 

att anpassa sig efter passivhusnormerna.   

Denna konstruktion som bilden visar är en 

lösning på en passivhusvägg från Isover 
[49]

.  

Väggen består av följande utifrån och in:   

 22 + 22 Lockpanel 

 28 Luftspalt 

 13 Utegips 

 145 Mineralull med 145 regel 

 145 Mineralull 

 95 Mineralull med 95 träregel 

 13 Gips 

 

Figur 19 – Passivhusvägg från Isover 

Energilösningen för denna konstruktion är att isolera med mineralull som i 

detta fall är glasull. Tjockare isolering bidrar ju till lägre U-värde och blir till 

slut så pass lågt att den klarar passivhusnormerna.  
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3.2 Energi 

3.2.1 Energiberäkning 

Den totala energiförbrukningen för varje exempel görs med hjälp av BV2 som 

är ett energiberäkningsprogram. I programmet har värden lagts in för 

köldbryggor, U-korr och dörrar för varje fasad. Exemplen är installerade med 

ett FTX-system med roterande värmeväxlare som har en återvinningsgrad på 

85 % 
[59]

. Båda husen är utrustade med solfångare som är kopplad till en 

ackumulatortank som reducerar energiförbrukningen av varmvatten med ca 50 

% 
[22]

. Antal personer som beräknas vistas i huset är 3,8 
[23]

. Fönsterarea har 

beräknats för varje fasad, där varje fasad får olika mycket solinstrålning 

beroende på i vilket väderstreck de ligger i. Solfaktor innebär hur mycket av 

värmestrålningen utifrån om går igenom fönstret
 [24]

. Ett vidöppet fönster ger 

alltså solfaktor 1. I BV2 så är det normala värdet 0,67, men fönstren i båda 

exemplen har solfaktor 0,42. Anledningen är för att på sommaren inte få in för 

mycket värmestrålning i huset.    

 FTX-ventilationssystem med återvinningsgrad på 85% 

 Solfångare med ackumulatortank som reducerar energiförbrukningen av 

varmvatten med 50 %.  

 Personer som vistas i huset är 3,8 personer 

 Solfaktor 0,67 

 

Vid beräkning av följande köldbryggor så används olika beräkningsmodeller 

från Swedisol 
[21]

 som är en branschorganisation för Sveriges isoleringsföretag. 

Organisationen har tagit fram modeller för de mest kritiska områden där 

köldbryggor förekommer. Samma indata införs för passivhuset förutom för 

väggarna. U-värde, köldbryggor och areor, är de indata som skiljer sig, och 

utifrån dem uppstår skillnaden mellan exemplens totala energiförbrukning som 

diskuteras mer under avsnitt 5.2. 

 

3.2.2 Passivhusvägg 1. Besta-block 

Detta exempel använder sig av något som heter Besta-block som nämns i 

avsnitt 3.1.1. Besta-blocken har ett lambdavärde på 0,03245 W/m°C och har 

beräknats fram genom dess U-värde 0,11 W/m
2
°C 

[44] 
som är känt sen innan.  



Genomförande 

34 

 

I slutet av avsnitt 2.2 härleds hur λ-värde och U-värde är förknippat med 

varandra, Beräkningen nedan visar framtagning av detta lambdavärde med 

hjälp av tillhörande U-värde som är bekant sen innan.  

Observera att beräkningen nedan endast är U-värdet för Besta-blocket och inte 

för hela väggen. U-värdet för hela väggen hittas under avsnitt 3.2.4. 

U = 1/R  →  R = 1/0,11  → R = 9,090909 m
2
°C/W 

R = d/ λ  →  λ = 0,295/9,090909  →  λ = 0,03245 W/m°C   

 

3.2.3 Köldbryggor 

3.2.3.1 Väggytterhörn 

Köldbryggan i väggytterhörn och anslutning mellan vägg och mellanbjälklag 

går bort i beräkningen av denna typ av vägg. Köldbryggan här kan räknas som 

försumbar eftersom den nästintill är reducerad helt och hållet. I och med det 

påverkar det inte Ukorr-värdet.  

Väggytterhörnen har färdiggjutna block i form av ett hörn, just för att kunna 

slippa den linjära köldbryggan som annars uppstår i y-led. Bilderna nedan visar 

att blocken har sammansatts i hörnet där de har värmts samman och skapats till 

ett block fritt från luftgenomströmning. 

 

Figur 20 & 21 – Hörnformade Besta-block 

3.2.3.2 Anslutning Vägg- mellanbjälklag 

Ritning D.01visar att blocken isolerar hela utsidan av väggen istället för att 

mellanbjälklaget skärs in i blocken och vilar med en del i x-led. På så sätt 

fungerar väggens isolering för de båda våningarna obrytbart vilket leder till en 

försumbar köldbrygga.  
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3.2.3.3 Anslutning Vägg- grund 

Swedisol använder sig av helgjuten betongplatta med klack. Passivhuset har 

lättklinker murblock i samma nivå som betongplattan med isolering emellan 

som ritning D.01 visar. Lättklinkerblocket har även en kantbalksisolering och 

betongplattan har 3x100 cellplast under sig vilket isolerar bra mot marken. Men 

där väggen möter lättklinkerblocket kan köldbryggan leta sig igenom. 

Gaffelvärdet beräknades till 0,012 W/m°C.  

 

3.2.3.4 Anslutning Vägg- tak 

Väggens tjocklek har betydelse i uträkningen då det påverkar hur bred yta 

väggen upptar runt om taket. Gaffelvärdet för köldbryggan är 0,0301 W/m°C. 

Trots att båda takstolarna har 550 mm lösull vilket ger taket ett lågt U-värde, så 

hjälper det inte mot köldbryggan som letar sig igenom mellan väggen och taket.    

 

3.2.3.5 Fönster & Dörrar 

Beräknat gaffelvärde för fönstren är 0,0236 

W/m°C. Blockens tjocklek gör det möjligt att 

isolera och foga ordentligt kring 

fönstersmygarna utan att det påverkar vidare 

utseende.  

 

 

 

 

 

Figur 22 – Fönsterinfästning i Besta-block 

Dörrarna kommer från leksandsdörren och har samma principlösning som 

fönster vid infästning i isoleringsblocken. Dörrarna är dock inte lika djup som 

fönstret utan är bara 64 mm djup vilket gör det känsligare mot kallras i 

smygarna runt om dörren. Det beräknade gaffelvärdet är 0,11 W/m°C. Däremot 

så är dörren skyddad med en utstickande skärm runt om sig, vilket reducerar 

köldbryggan. I den fortsatta uträkningen så används vi värdet 0,11 W/m°C 

eftersom det inte är känt hur mycket skärmen kring dörren reducerar.   
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3.2.4 U-värde väggkonstruktion 

Väggkonstruktionen har U-värdet 0,08 W/m
2
°C som visas i bilaga 4 och är lågt 

för en vägg. En vägg bör ha ett verifierat U-värde på max 0,1 W/m
2
°C som 

redovisas under avsnitt 2.7.1. Blocket har ett U-värde på 0,11 W/m
2
°C. På 

grund av blockens låga lambdavärde 0,03245 W/m°C så blir även U-värdet 

lågt. U-värdet på väggen beräknades fram som en homogen konstruktion (se 

avsnitt 4.6) eftersom blocken är obruten för hela väggen. Regelverket på 

insidan av blocken med mineralull emellan är inte homogen, men i detta fall är 

skillnaden så pass liten att U-värdet fortfarande skulle bli 0,08 W/m°C.  

 

3.2.5 Passivhusvägg 2. BBI Scandinavia AB 

Detta exempel använder sig av ett eget sandwichelement som 

isoleringsmaterial, och är 132 mm tjockt samt har ett lambdavärde på 0,023 

W/m°C som är väldigt lågt 
[26]

. Värdet är framtaget av företaget med hjälp av 

leverantörerna för materialet och gäller 90 dagar efter det att elementet 

tillverkades. Lambdavärdet är något lägre dagarna precis efter tillverkning och 

beror på att elementet inte fått sina rätta egenskaper än. I detta exempel är 

lambdavärdet känt men inte U-värdet.  

Observera att beräkningen nedan endast är U-värdet för BBI Scandinavias 

element och inte för hela väggen. U-värdet för hela väggen hittas under avsnitt 

3.2.7. 

Likadant som i exempel 1, används samma formler i beräkningen nedan fast i 

omkastad ordning vid framtagning av U-värde: 

R = d/λ  →  R = 0,132/0,023     → R = 5,739 m
2
°C/W 

U = 1/R  →  U = 1/5,739    → U = 0,174 W/m
2
°C 

 

3.2.6 Köldbryggor 

3.2.6.1 Väggytterhörn 

I hörnet där väggarna möts uppstår en köldbrygga av denna konstruktion. 

Ritning D.03 åskådliggör mötet mellan elementen uppifrån där köldbryggan 

skapas. Beräkningsmodell för väggytterhörn med bärande regelverk på insidan 

användes och gav gaffelvärdet 0,0367 W/m°C.   
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3.2.6.2 Anslutning Vägg- mellanbjälklag 

Ritning D.02 visar att väggelementet isolerar hela utsidan av väggen istället för 

att mellanbjälklaget skärs in i elementet och vilar med en del i x-led. På så sätt 

fungerar väggens isolering för de båda våningarna obrytbart vilket leder till en 

försumbar köldbrygga.  

 

3.2.6.3 Anslutning Vägg- tak 

Gaffelvärdet är 0,028 W/m°C som är lite lägre än passivhusvägg 1 trots samma 

takstol. Det beror på att väggens yttersida har lägre lambdavärde men hjälper 

inte mot köldbryggan i förbindelsen mellan väggen och taket som ritning D.02 

demonstrerar.  

 

3.2.6.4 Anslutning Vägg- grund 

Trots samma grund så är gaffelvärdet 0,013 W/m°C som är lite högre än 

passivhusvägg 1. Det beror på att betongplattans innerarea är större på grund av 

att väggens tjocklek är lite mindre som kan urskiljas på ritning D.01 och D.02. 

 

3.2.6.5 Fönster & Dörrar 

Gaffelvärdet för 

köldbryggan vid fönstren 

beräknades fram till 

0,0233 W/m°C. Istället 

för att ha fönstret mot en 

regel så sitter fönstren i 

det utskurna elementet 

med en 22 mm panel runt 

om som bilden till höger 

visar.  

 

   Figur 23 – Fönsterinfästning BBI Scandinavia 

Dörrarnas gaffelvärde beräknades fram till 0,0753 W/m°C som är lägre än 

passivhusvägg 1. På grund av att väggen är lite smalare blir värdet mindre.   
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3.2.7 U-värde väggkonstruktion 

Väggkonstruktionen gav U-värdet 0,09 W/m
2
°C som bilaga 5 visar och är lågt 

trots att det är lite högre än i exempel 1 (se avsnitt 4.6.2). Även i detta exempel 

beräknades väggen som en homogen konstruktion då BBY Scandinavias 

element fungerar obrytbart för hela väggen. Endast isoleringen på insidan bryts 

av 90 mm regelverk men är försumbar och skulle fortfarande ge väggen samma 

U-värde.    

 

3.2.8 Konventionell träregelvägg  

U-värdet för denna vägg hamnar på strax under 0,1 W/m
2
°C 

[49]
 och har 

nästintill lika värde med de två tidigare exemplen.    

 

Denna typ av konstruktion består av dubbla 

regelverk. Reglarna bryter isoleringen i två av 

väggens isoleringsskikt och måste därför ta hänsyn 

till det vid U-värdesberäkningen. Väggen har alltså 

inget homogent isoleringsskikt som de två andra 

passivhusväggarna. Genom att ta reda på hur stor del 

som reglarna i en m
2
 utgör i isoleringsskiktet, 

respektive mineralullen i samma skikt, kan ett 

genomsnittligt R-värde (värmemotstånd) räknas 

fram för skiktet.  

 

 

 

Figur 24 – Passivhusvägg från Isover 
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3.3 Utformning 

I och med att väggarna i passivhus nästan alltid är tjockare än normala 

husväggar så påverkar det utformningen av huset. Alltför svåra och flerformade 

utseenden kanske inte alltid går att bygga på grund av dess tjocklek. Hur 

mycket area kan man spara om man bygger med tunnare väggar? Kommer det 

att bli så pass lite att det blir försumbart eller värt att tänka på?   

Passivhuset är en 1½ plansvilla med garage och är beläget i Stockholms norra 

region. Tomten är 906 m
2
 och angränsar till 4 stycken likadana tomter med 

passivhus av samma typ 
[46]

. Villan har långfasad åt söder med stora fönster för 

mycket solinsläpp. Planlösningen är öppen på nedre plan där sällskapsytan är 

ljus och rymlig som ritning A. 01 åskådliggör. Övervåningen är mer den 

privata delen med många rum och badrum som visas av ritning A. 02.   

Tillvägagångssättet för själva jämförandet av husets olika areor (byggnadsarea, 

boarea etc.) har gjorts genom att rita upp ritningar. Först har planlösningarna 

ritats upp med den passivhusvägg som leverantören kommer att bygga huset 

med bestående av Besta-block. Sedan har ytterväggarna bytts ut mot en annan 

typ av passivhusvägg bestående av BBI Scandinavias element som inte är lika 

tjock som ritning B. 01 och B. 02 visar.  

Runt hela ytterväggarnas insida sparas en strimla bruksarea som också 

demonstreras i ovan nämnda ritningar. Detta har därefter beräknats under 

avsnitt 4.3. I detta sammanhang är bruksarean också boarean eftersom alla 

utrymmen är ovan mark och uppvärmda. Inga utrymmen i huset är soprum, 

garage eller pannrum.  

Den konventionella träregelväggen från Isover är 483 mm tjock och är därmed 

12 mm tjockare än passivhusvägg 1. Ingen djupare analys om utformning med 

denna typ av vägg är gjord på grund av att tjockleken nästan är lika tjock som 

passivhusvägg 1.   

 

3.4 Kostnad 

Kostnad är alltid en viktig aspekt, väggens tjocklek och mängden material och 

även vad för material som används spelar roll då man granskar kostnaden för 

byggnadselement. Under resultat presenteras kostnaden för 1 m
2
 vägg från de 

två passivhusväggar som är uppbyggda på olika sätt med annorlunda material, 

för att se hur stor kostnad det rör sig om. Båda passivhusväggarna består i 

huvudsak av färdiga sandwichelement. Oftast inkluderas arbetskostnad och 

kostnad för montering av elementet vid framtagning av priset/m
2
 för ett 

sandwichelement och andra förtillverkade element. Därför jämförs även en 

tredje passivhusvägg 
[49]

, med ett snarlikt U-värde, men konstruerad med 

traditionell träregelstomme. Alla materialkostnader är uträknade per m
2
. Vissa 

material som säljs i meter har räknats om till m
2
. 
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Vakuum är ett ämne med låg värmekonduktivitet men är dyrt att tillverka 

produkter med vakuum i. Vacupor är ett företag som säljer isoleringsplattor 

med vakuum i.  

Kravet för en passivhusvägg är ett U-värde på högst 0,1 W/m
2
°C som nämns 

under avsnitt 2.7.1, då skulle vakuumelementet behöva vara strax under 300 

mm för att befinna sig under riktlinjen. Det innebär ett pris på ca 21000 kr/m
2
, 

vilket betyder en totalkostnad för något av våra exempel på ca 3 355 800 kr 

bara för materialet i väggarna. Detta är en grov beräkning utifrån vakuumskivor 

med tjocklek 2 cm. Kanske finns det möjlighet att beställa vakuumskivor med 

tjocklek 30 cm till ett bättre pris/m
2
. Annars skulle det alltså ta många år att 

återfå de pengar som vakuumisoleringen sparar in på i jämfört med våra 

väggexempel.    
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4 Resultat 

4.1 Materials isoleringsegenskaper  

Nedan kompletteras tabellen från kapitel 2.4 med isoleringsmaterialen som 

används i båda exemplen och samtliga materials U-värden. 

U-värdet hos ett material är beroende av tjockleken ”d” som tidigare nämns i 

avsnitt 2.2. För att göra en korrekt sammanställning av följande 

isoleringsmaterials U-värde så måste en bestämd tjocklek användas för 

samtliga material. Hela Besta-blocken har en tjocklek som är 295 mm och väljs 

därför också som tjocklek för resten av materialen.  

 

λ       U 

  Isoleringsmaterial Värmekonduktivitet (λ D) U-värde 

d = 0,295 m  R = d/ λ Material  → U = 1/R  

Trä     

Returpapper:  0.060 W/m°C → 0.203 W/m
2
°C 

Pappersmassa:  0.050 W/m°C  → 0.169 W/m
2
°C 

Kutterspån:   0.080 W/m°C  → 0.271 W/m
2
°C 

Träullsplattor:  0.090 W/m°C     → 0.305 W/m
2
°C 

Mineralull   Lägsta värdet används i beräkning 

Stenull:   0.030 – 0.039 W/m°C  → 0.102 W/m
2
°C 

Glasull:   0.030 – 0.039 W/m°C → 0.102 W/m
2
°C 

Cellplast  Lägsta värdet används i beräkning 

EPS-plast:   0.033 – 0.041 W/m°C → 0.112 W/m
2
°C 

XPS-plast:   0.033 – 0.038 W/m°C    → 0.112 W/m
2
°C 

Övriga  Lägsta värdet används i beräkning  
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Lättklinker:   0.17-0.22 W/m°C  → 0.576 W/m
2
°C 

Lecablock:   0.17-0.22 W/m°C → 0.576 W/m
2
°C 

Cellglas:   0.060 W/m°C   → 0.203 W/m
2
°C 

Vakuum:   0.005 W/m°C   → 0.017 W/m
2
°C 

Besta-block: 0.03245 W/m°C   → 0.110 W/m
2
°C 

BBI Scandinavia: 0.023 W/m°C    → 0.078 W/m
2
°C 

Tabell 3 – Sammanfattning av olika materials värmekonduktivitet resp. U-värde 

Ovanstående material kan användas i något av alla byggelement som ett hus 

består av. Ett material/byggelement som har ett lågt U-värde är bättre än ett 

material/byggelement som har ett högt U-värde ur energisynpunkt. Eftersom  

U-värdet visar hur mycket värme som tränger igenom materialet. Ett material 

som har en hög värmekonduktivitet måste alltså vara tjockare än ett material 

med lägre värmekonduktivitet för att få samma U-värde. Se exempel med 

vakuum jämfört med kutterspån under kapitel 5.1.  

Bilaga 1 är en byggvarudeklaration som åskådligör en EPS-cellplast. I den 

redögörs flera olika saker som bland annat tillverkning av produkten samt dess 

miljöpåverkan och egenemission.  
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4.2 Energi 

4.2.1 Passivhusvägg 1. Besta-block 

 U-värde vägg – 0,08 W/m
2
°C. Se bilaga 4 

 Väggtjocklek – 471 mm. Se ritning D. 01  

Enligt BV2 fås en energiförbrukning på 30,2 kWh/m
2
 bruksarea och år som 

bilaga 6 visar. Det är inom normen för att huset ska kunna kalla sig ett 

passivhus. Multiplicerar vi 30,2 kWh/m
2
 och år med bruksarean (i detta fall 

också boarean) 183 m
2
 ger det energiförbrukningen 5527 kWh/år.  

I Bilaga 6 s. 03 visas summan Uarea-värde 42 W/°C, och utan köldbryggorna        

38 W/°C. Köldbryggans egna värde är 4 W/°C, vilket innebär att 

köldbryggorna utgör 9,5 % av energiförlusten.      

4.2.2 Passivhusvägg 2. BBI Scandinavia AB 

 U-värde vägg – 0,09 W/m
2
°C Se bilaga 5 

 Väggtjocklek – 338 mm. Se ritning D. 02 

Beräkningen från BV2 gav 30,3 kWh/m
2
 bruksarea som visas i bilaga 7, och 

30,3 kWh/m
2
 multiplicerat med bruksarean (i detta fall också boarean) 193 m

2
 

ger 5848 kWh/år.  

I Bilaga 7 s. 03 visas att detta fall har summan Uarea-värde 44 W/°C och utan 

köldbryggorna 40 W/°C. Köldbryggorna uppgår även i detta exempel till 4 

W/°C som är 9,1 % av förlusterna.  

4.2.3 Skillnad i väggtjocklek 

Yttervägg 1 har tjockare isolering än yttervägg 2 och har en total väggtjocklek 

på 471 mm. Yttervägg 2 har en total väggtjocklek på 338 mm vilket resulterar 

till en skillnad i väggtjocklek på 133 mm. Hur det påverkar 

energiförbrukningen redogörs under kapitel 4.2.5.  
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4.2.4 Övriga byggelement 

Takstol, grund, fönster och dörrar är av samma modell för båda exemplen och 

gav U-värdena: 

 Tak – 0,07 W/m
2
°C. Se bilaga 2 

 Grund – 0,096 W/m
2
°C. Se bilaga 3 

 Fönster – 0,7 W/m
2
°C 

[19]
 

 Dörrar – 0,8 W/m
2
°C 

[20]
 

Tak samt grund är tagna från det färdigprojekterade huset, likaså fönster och 

dörrar. För taket och grunden fanns dock inga färdiga U-värden därför 

beräknades det fram som respektive bilaga visar.  

4.2.5 Skillnad i energi 

Passivhusvägg exempel 1   Passivhusvägg exempel 2 

Energi 30,2 kWh/m
2   

Energi 30,3 kWh/m
2
 
 

 

Boarea 183 m
2 
   Boarea 193 m

2
 

183 x 30,2 = 5527 kWh/år   193 x 30,3 = 5848 kWh/år 

Area klimatskal: 293 m
2
   Area klimatskal: 299 m

2 

 

Klimatskal Umedel = 0,144 W/m
2
°C  Umedel = 0,148 W/m

2
°C  

293 x 0,144 = 42 W/°C     299 x 0,148 = 44 W/°C 

Uarea-värde: 42 W/°C    Uarea-värde: 44 W/°C  

varav köldbryggor: 4 W/°C  varav köldbryggor: 4 W/°C 

Köldbryggornas inverkan på   Köldbryggornas påverkan på 

Uarea-värdet i procent:   Uarea-värdet i procent: 

 

38/42 = 0,90476    40/44 = 0,9091 

1 – 0,90476 = 0,09524   1 – 0,9091 = 0,09091 

100 x 0,09524 = 9,5 %     100 x 0,09091 = 9,1 %  

 

Tabell 4 – Skillnad mellan vägg 1 & 2 och dess energiegenskaper 
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Huset byggd med passivhusvägg 1sparar 321 kWh/år jämfört med att bygga 

huset med passivhusvägg 2. Umedel-värdet är väldigt lika för båda exemplen så 

det som bidrar med den största skillnaden i Uarea-värdet är klimatskalets area, 

som är störst med passivhusvägg 1. Tabellen ovan visar att 

energiförbrukningen per m
2
 knappt skiljer sig någonting alls trots skillnaden 

mellan ytterväggarnas tjocklek.  

 

4.3 Utformning 

Villan har en enkel rektangulär form med samma yttermått och byggnadsarea. 

Byggnadsarea är den yta som en byggnad upptar på marken som nämns i 

avsnitt 2.7. Boarean är däremot annorlunda på grund av ytterväggarnas olika 

tjocklek. Ritningarna A.01, A.02, B.01, B.02 visar alla följande mått: 

 Yttermått: 12 x 9,2 m 

 Byggnadsarea: 110,4 m
2
  

4.3.1 Passivhusvägg 1. Besta-block 

Väggen i detta exempel är 471 mm tjock som visas i ritning D.01.  

Uppmätt boarea är 183 m
2
. 

4.3.2 Passivhusvägg 2. BBI Scandinavia AB 

Väggen i detta exempel är 338 mm tjock som visas ritning D.02.  

Uppmätt boarea är 193 m
2
. 

4.3.3 Areabesparing 

Det hela resulterade till att Passivhusvägg 2 sparar 10,4 m
2
 i bruksarea totalt 

avrundat till en decimal. Besparingen fås som en strimla runt hela ytterväggens 

insida och åskådliggörs tydligt av ritning B.01 och B.02. Bostaden blir alltså 

större invändigt. Byggnadsarean kan också bli mindre om passivhusvägg 2 

skulle väljas att förskjutas inåt tills bruksarean är densamma som med 

passivhusvägg 1. Besparingen diskuteras mer under kapitel 5.3.
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4.4 Kostnad 

Alla materialkostnader är uträknade per m
2
. Vissa material som exempelvis 

baspanel som har pris/meter har räknats om till pris/m
2
.  

4.4.1 Passivhusvägg 1. Besta-block 

Väggen består i detta exempel av Besta-block som är av plywoodskivor samt 

EPS-cellplast emellan som nämns i avsnitt 4.4.5. Besta-blockens pris innehåller 

en del av arbetskostnaden för att sätta ihop blocken. Även kanterna på 

plywoodskivorna och limmet mellan skivorna är medräknat i priset. Priserna i 

övrigt innehåller endast kostnaden för materialet. Nedan följer en prislista för 

en kvm vägg: 

Baspanel omålad 
[38]

:  95 kr/m
2
  

Mineralull 95 mm 
[39]

:  56 kr/m
2
 

Regel 45x95 mm 
[40]

:  12 kr/m  

Besta Block 
[41]

: 1450 kr/m
2
 

OSB skiva 11 mm 
[27]

: 70 kr/m
2
 

Gips 13mm 
[39]

: 33,44 kr/m
2
 

Totalt:  1716 kr/m
2
 

Tabell 5 – Pris/m2 vägg 

Baspanelen är omålad och därför har inte någon kostnad för färgen tagits med. 

Regeln som är 45x95 mm är inte uträknad som en m
2
, utan som en meter, 

eftersom regeln inte förekommer över hela väggen utan endast på bestämda 

avstånd från varandra.   
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4.4.2 Passivhusvägg 2. BBI Scandinavia AB 

Väggelementet i detta väggexempel har också en kostnad som inkluderar 

arbetskostnaden för hopsättning av elementets komponenter.  

Puts utan färg 
[42]

:  70 kr/m
2
 

Cellplast 70 mm 
[39]

:  58,31 kr/m
2
 

BBI Sca. 132 mm 
[43]

:   1040 kr/m
2
 

Mineralull 90 mm 
[39]

:  52 kr/m
2
 

Regel 45x90 mm 
[39]

:    10 kr/m  

OSB skiva 12 mm 
[39]

:    70 kr/m
2
 

Gips 13 mm 
[39]

:  33,44 kr/m
2
 

Totalt:   1334 kr/m
2
 

Tabell 6 – Pris/m2 vägg 

4.4.3 Passivhusvägg 3. Konventionell träregelvägg 

Väggen i detta exempel har inga isoleringselement som består av flera 

komponenter i samma skikt. Väggen har endast mineralull som isolering i 

väggen och inga flerkomponentiga produkter.  

Baspanel omålad 
[38]

:  95 kr/m
2 

Mineralull 145 mm 
[39]

:  83 kr/m
2
 

Regel 45x145 
[40]

:  29,9 kr/m 

Mineralull 145 mm 
[39]

:  83 kr/m
2
 

Regel 45x145 mm 
[40]

:  29,9 kr/m 

Mineralull 95 mm 
[39]

:    56 kr/m
2
  

Regel 45x95 mm 
[40]

:   12 kr/m 

Gips 13 mm 
[39]

:  33,44 kr/m
2
 

Totalt:   422 kr/m
2
 

Tabell 7 – Pris/m2 vägg 
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4.4.4 Prisskillnad  

Skillnaden i pris/m
2 

är 382 kr mellan de två passivhusväggar utrustade med 

flerkomponentiga isoleringselement där exempel 2 är den billiga. Jämförandet 

inkluderar endast kostnad för materialet förutom för båda exemplens 

huvudelement. Med huvudelement avses det isoleringselement som bidrar med 

största effekten på U-värdet i väggen. Kalkylerna visar enkelt vilken 

komponent som är sandwichelementet hos de båda eftersom de är mycket 

dyrare än övriga material. Sandwichelementen består av flera material, med 

kostnad för sammansättning och formning vilket resulterar till ett högre pris. 

Priset för en traditionellt utförd träregelvägg är endast 422 kr/m
2
 och är 

omkring 4 gånger så billigare än de två övriga exemplen. Kostnaden för 

träregelväggen är lägre än de andra två exemplen, detta är på grund av att 

arbetskostnaden för materialet i träregelväggen är betydligt lägre.   
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5 Slutsats och diskussion 

 

5.1 Material 

Passivhusvägg 1 som är byggd med Besta-block som består av EPS-cellplast 

har en relativt hög egenemission om man jämför med andra isoleringsmaterial 

som exempelvis stenull. (se avsnitt 2.3). Byggvarudeklarationen som 

presenterar EPS-cellplast beskriver att inga farliga avfall avges under 

tillverkning eller byggskedet. Deklarationen förklarar dock en viss aktsamhet 

vid användning av cellplasten tillsammans med PVC-plast som kan påverka 

hastigheten av mjukgöringen i cellplasten. Det kan innebära att cellplasten 

allteftersom skulle kunna sjunka ihop och därmed inte isolera så bra högst upp i 

väggen. Besta-blocken består av cellplast vilket är ett lätthanterligt material 

samt är lätt att forma. Om blocken istället skulle bestå av mineralull med 

samma tjocklek, och i större format precis som en mineralullsskiva så skulle 

blocken dels få ett lägre emissionsvärde, och ett lägre U-värde, eftersom det 

finns mineralull med lägre värmekonduktivitet.  

Passivhusvägg 2 har större prefabricerade element som består av polyuretan. 

Vid tillverkning av polyuretancellplast använder man sig av drivmedel. 

Drivmedel kan vara exempelvis freon, luft eller pentan. Freon är förbjudet i 

Sverige men kan vara lagligt i andra länder. En byggvarudeklaration hade 

demonstrerat vilket drivmedel som används och var någonstans plasten 

tillverkas, samt miljöpåverkan vid tillverkningsprocessen av plasten. Enligt 

försiktighetsprincipen skulle man välja ett annat material som är känt för att 

detta element anses osäkert vad gäller miljöpåverkan.  

Väggen med polyuretancellplast från BBI Scandinavia består av en 

cellplastskiva i det yttre skiktet som ritning D. 02 visar. Hade elementets skal 

som består av magnesiumoxid istället bestått av trä hade det varit billigare men 

hade inte fungerat ändå. Puts på cellplast utan luftspalt direkt på träet kan 

orsaka fuktproblem som gör att träet kan börja mögla. Därför är det bra att hela 

elementet är av oorganiska material. Om elementet istället bestod av ett träskal 

med en luftspalt och mineralullsskiva som sedan putsas skulle det troligtvis 

göra väggen en aning tjockare.  
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5.2 Energi 

Inom punkten energi jämfördes element av Besta-block samt element av      

BBI Scandinavia och båda fallen har köldbryggor som utgör en energiförlust på 

4 W/°C, trots att varje fall har olika köldbryggor i med olika värden. 

Väggexempel 2 har en aning mindre procentuell förlust än väggexempel 1. Det 

beror på att bruksarean är lite större med passivhusvägg 2, de har alltså samma 

mängd köldbryggor men på en större area på klimatskalet.  

Skillnaden mellan fallens U-värde för väggarna är inte heller speciellt stor. Det 

skiljer 0,007 W/m
2
°C mellan vägg 1: 0,083 W/m

2
°C och vägg 2: 0,09 W/m

2
°C. 

Den stora skillnaden på energiförbrukningen per år beror inte på                     

U-medelvärdet utan orsakas främst av den totala skillnaden i bruksarea som är 

strax över 10 m
2
.  

Ofta pratas det om energiförbrukning per år istället för energiförbrukning per 

m
2
 och år. I våra fall ligger de mellan 5500-5900 kWh/år vilket är låga värden. 

Företag marknadsför sina fastigheter med den enheten ”kWh/år” men viktigt är 

att veta om att arean spelar en väldigt stor roll för den siffran.  

Passivhusvägg 1 med block av cellplast har värde 30,2 kWh/m
2
°C och år. Hade 

de haft en bruksarea på 150 m
2 

istället för sina 183 m
2
 hade huset haft en 

förbrukning på 4530 kWh/år vilket är extremt lågt.    

Passivhusvägg 2 har värde 30,3 kWh/m
2
°C och år. Hade det här huset också 

haft en bruksarea på 150 m
2
 hade huset haft en förbrukning på 4545 kWh/år. I 

jämförelsen demonstrerar att ju mindre bruksarean är ju närmre kommer 

värdena ”kWh/år” varandra. Mer roll spelar därför energiförbrukningen per m
2 

bruksarea och år, där totala bruksarean inte är med.  

 

Tabellen visar hur 

närmre 

energiförbrukningen 

kommer varandra 

orsakat av bruksarean 

 

Nuvarande bruksarea ger 

energiförbrukning: 

 

 

En bruksarea på 183 m
2 

ger energiförbrukning: 

 

Passivhusvägg 1 

Besta-block 

 

5527 kWh/år = 

(30,2 x 183) 

 

5527 kWh/år = 

(30,2 x 183)  

 

Passivhusvägg 2 

BBI Scandinavia 

 

5848 kWh/år = 

(30,3 x 193)  

 

5545 kWh/år = 

(30,3 x 183) 

 

Tabell 8 – Jämförelse av energi 
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5.3 Utformning 

Passivhusvägg 2 skulle kunna förskjuta sina ytterväggar inåt mitten så att 

byggnadsarean blir mindre med 10,4 m
2 

men fortfarande få samma bruksarea 

som med passivhusvägg 1. Genom den besparingen skulle passivhusvägg 2 

kunna bygga ett burspråk eller utbyggnad motsvarande samma byggnadsarea 

som passivhusvägg 1 men med större bruksarea. Skulle man dela upp 

bruksareabesparingen på de båda våningarna skulle det bli 5,2 m
2 
per våning. 

Kanske skulle man kunna göra ett burspråk med plats för trappa mellan de båda 

våningarna och på så sätt ta bort trappan mitt i huset. Planslösningen skulle 

också kunna ändras helt och se annorlunda ut tack vare10,4 m
2 

besparing.  

Den vunna bruksarean som fås av en smalare vägg ger större bruksarea och kan 

i och med det säljas till ett dyrare pris. Sociala delen i husets entréplan skulle 

kunna breddas som i sin tur leder till att fler fönster mot söder kan installeras. 

Mer solljus genom större fönster till en social del, på en tomt med insynsskydd 

ger högre standard. Huset är ganska tråkigt utformad genom sin enkla 

rektangulära form. Enkelt vore det om en inglasad altan byggdes ut mot söder 

och kunde nås från den sociala delen. Den skulle inte behöva sträcka sig utmed 

hela söderfasaden utan bara en tredjedel. Den skulle ge entréplanet en             

L-formad plan, samt göra den mer levande.    

 

5.4 Kostnad 

Hur mycket säger ett pris/m
2
 egentligen? De tre tabeller i avsnitt 4.4 

åskådliggör en grundlig prisskillnad/m
2
 och visar hur billig den traditionella 

passivhusväggen är. Den traditionella passivhusväggen med träregelstomme 

och mineralull har en kostnad på endast 422 kr/m
2
.
 
Viktigt är det att förstå att 

passivhusvägg 1 bestående av Besta-block levereras från företag som bygger 

hela hus, väggar, grund, takstol etc. Därför erbjuder företaget ofta ett paketpris 

ut till kund för ett komplett hus och inte ett pris/m
2
 vägg som i detta fall får en 

kostnad på 1716 kr/m
2
. Dock är BBI Scandinavia en produktleverantör som 

säljer sin produkt till olika kunder som är intresserad av deras väggelement och 

använder sig därför ofta av ett pris/m
2 

som i detta fall är 1334 kr/m
2
.   

Om Passivhusvägg 2 skulle förskjuta sina ytterväggar inåt så att byggnadsarean 

blev mindre skulle grund och takstol kunna göras mindre, på så sätt skulle 

pengar sparas in eftersom inte lika mycket material går åt. Väggarna skulle bli 

kortare vilket skulle bidra till en mindre kostnad.   
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5.5 Sammanfattning 

Nedan klargörs fördelar och nackdelar för de två ytterväggarna som jämfördes 

utifrån de 4 aspekter. Den tredje ytterväggen klargörs också längst ned i 

tabellen, men endast inom de 2 aspekterna material och kostnad.  

 

Tabellen resumerar skillnader 

mellan alla tre 

passivhusväggar   

 

Fördelar 

 

Nackdelar 

Passivhusvägg 1                  

Besta-block  

Material: Emission 45 µg/m
2
h 

Energi: 30,2 kWh/m
2
°C och år 

Bruksarea: 183 m
2                     

 

Kostnad: 1716 kr/m
2                       

 

Lägre 

energiförbrukning med 

0,1 kWh/ m
2
°C 

 

Känd egenemission 

Mindre bruksarea 

med 10,4 m
2 

 

Högre pris/m
2 

Passivhusvägg 2                     

BBI Scandinavia 

Material: Emission okänd  

Energi: 30,3 kWh/m
2
°C och år 

Bruksarea: 193 m
2                    

Kostnad 1334 kr/m
2 

Större bruksarea med 

10,4 m
2 

 

Lägre pris/m
2 

 

Högre 

energiförbrukning 

med 0,1 kWh/ m
2
°C 

Okänd egenemission 

 

Passivhusvägg 3         

Traditionell träregelvägg  

Material: Emission 20 µg/m
2
h 

Energi: Ej jämfört                      

Bruksarea: Ej jämfört                   

Kostnad: 422 kr/m
2
 

Lägre pris/m
2 

 

Känd egenemission 

(Denna vägg jämfördes 

bara inom 2 punkter. 

Material och kostnad, 

vilka hamnade som 

fördel) 

Tabell 9 – Jämförelse av fördelar och nackdelar 

Utifrån tabellen klargörs fördelarna och nackdelarna tydligt. Både den 

traditionella träregelväggen och passivhusvägg 1 är byggda med mycket trä i 

väggen. Täta hus som har dålig ventilation kan skapa fuktproblem i väggen 

som i sin tur kan drabba träet negativt på grund av att det kan ge träet 

fuktskador. BBI Scandinavia har ett oorganiskt element som inte fukt har 

någon inverkan på vilket är ytterligare en positiv egenskap.  
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Mycket prat har gått om puts direkt på cellplast utan ventilationsspalt där 

fukten kan vandra. Innanför cellplastskivan befinner sig träreglarna som då blir 

fuktskadade. BBI Scandinavia har den metoden att putsa på en cellplastskiva. 

Skillnaden är att BBI’s cellplastskiva befinner sig utanför ett oorganiskt 

material som tål fukt.  

 

5.6 Fortsatt arbete 

Egna Slutsatser kring ämnet: 

Vakuumisolering skulle kunna användas i väggarna runt exempelvis ett 

burspråk eller annan utbyggnad för att få ner väggtjockleken ytterligare. 

Eftersom Vakuum har en väldigt låg värmekonduktivitet innebär det att 

väggtjockleken skulle vara betydligt smalare än båda väggexemplen.  T ex så 

har vakuum har ett U-värde som är 0.017 W/m
2
°C vid en tjocklek på 0,295 m 

som i tabellen under kapitel 4.1. För att kutterspån ska få samma U-värde som 

vakuum måste en tjocklek på hela 4,7 m användas. (4,7/0.08 = 59 → 1/59 = 

0.017 W/m
2
°C) Vakuumisolering tycks dock vara dyrt och på så sätt väljer 

många att avstå från det i alltför stora ytor, se avsnitt 5.4.  

Fönstren är av fabrikat NTech Passive och har ett lågt U-värde. Hade de 

fönstren som tas upp under kapitel 2.7.3 funnits ute på marknaden så hade de 

definitivt varit ett alternativ eftersom de kan anpassa sig efter klimatet.    

I avsnitt 2.6.3 beskrivs vakuumisolering och dess positiva lösning kring 

väggtjocklekens problem. Varför bygger vi inte bara med vakuumisolerade 

väggar? Jo, det kostar betydligt mer. Vakuumisolering kostar ca 80 euro/m
2 

för 

en 20 mm tjock skiva ut till kund 
[32]

. Vilket idag 2010-05-03 motsvarar 753 

kr/m
2
 för en 20 mm tjock m

2
. Lambdavärdet för vakuum är 0,005 W/m°C 

[33]
 

och ger U-värdet 0,025 W/m
2
°C. Kravet för en passivhusvägg är högst 0,1 

W/m°C som nämns under avsnitt 2.7.1, då skulle vakuumelementet behöva 

vara strax under 300 mm för att befinna sig under riktlinjen.  

Det innebär ett pris på ca 21000 kr/m
2
, vilket betyder en totalkostnad för något 

av våra exempel på ca 3 355 800 kr bara för materialet i väggarna. Detta är en 

grov beräkning utifrån vakuumskivor med tjocklek 2 cm. Kanske finns det 

möjlighet att beställa vakuumskivor med tjocklek 30 cm till ett bättre pris/m
2
. 

Annars skulle det alltså ta många år att återfå de pengar som 

vakuumisoleringen sparar in på i jämfört med våra väggexempel.    
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8 Ritningsförteckning 

 

Ritningens benämning Ritningsnummer Stomtyp Skala 

Planritning Entréplan – Passivhusvägg 1 A. 01 Trä 1:100 

Planritning Övre Plan – Passivhusvägg 1 A. 02 Trä 1:100 

Planritning Entréplan – Passivhusvägg 2 B. 01 Trä 1:100 

Planritning Övre Plan – Passivhusvägg 2  B. 02 Trä 1:100 

Sektion Husyttersida – Passivhusvägg 1 D. 01 Trä 1:20 

Sektion Husyttersida – Passivhusvägg 2 D. 02 Trä 1:20 

Detaljritning Anslutning väggytterhörn – 

Passivhusvägg 2 D. 03 Trä 1:10 
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9 Bilagor 

 

Bilaga 1 Byggvarudeklaration Cellplast EPS 

Bilaga 2 Beräkning av Ukorr-värde Tak 

Bilaga 3 Beräkning av Ukorr-värde Grund 

Bilaga 4 Beräkning av Ukorr-värde Passivhusvägg 1. Besta-block 

Bilaga 5 Beräkning av Ukorr-värde Passivhusvägg 2. BBI Scandinavia AB 

Bilaga 6 Beräkning och resultat ur BV2 Passivhusvägg 1. Besta-block 

Bilaga 7 Beräkning och resultat ur BV2 Passivhusvägg 2. BBI Scandinavia 

AB 

 

















 1 
Byggvarudeklaration  

Byggvarudeklaration 
Upprättad enligt Byggsektorns Kretsloppsråds anvisningar mars 2000. 
 

Deklarationen upprättad av Helena Bogren Telefon 0430-149 90 

Upprättad, datum 2005-09-23 Deklarationen giltig fr o m 2005-09-23 
 

0.1 Varunamn 
0.11 Byggvarans namn/varugrupp EPS-cellplast (Expanderad polystyren)  
 

0.2 Användningsområde 
0.21 Kort varubeskrivning Cellplast Direkt Sverige isolerskiva standard, kvalitet S60, S80, 

S100, S150, S200, S250 samt S300 

Användning: Värmeisolerande och lastbärande isolering samt 
lättfyllning 

 

0.3 Företagsinformation 
0.31 Tillverkare  Leverantör  

Företagsnamn Cellplast Direkt Sverige AB       

Organisationsnummer 5566746417       

Miljöansvarig Helena Bogren       

Besöksadress Industrigatan 17       

Utdelningsadress Box 127       

Postnummer 312 22       

Postort LAHOLM       

Landskod Sverige       

Telefon 1 0430-149 90       

Telefon 2 0430-149 93       

Fax 0430-141 99       

E-post info@cellplastdirekt.se       

Hemsida www.cellplastdirekt.se       
 
Kommentarer       
 
0.32 Miljöpolicy Tillverkare       Ja     Nej   Leverantör       Ja      Nej   

Kommentarer Miljöpolicy, se hemsidan       
 
0.33 Miljölednings- 

system/miljö- 
certifiering 

Tillverkare       Ja      Nej   Leverantör       Ja      Nej   

Typ av system             

Certifierat av             

Registreringsnummer             

Kommentarer             
 



 2 

0.4 Varuinformation 
Hänvisning till bilaga       

0.41 Innehållsdeklaration (avser färdig vara för inbyggnad) 

Redovisningsprinciper enligt Kretsloppsrådets anvisningar sid 15. Lämna gärna mer detaljerad information! 
Beträffande miljö- och hälsoklassning, se Kemikalieinspektionens gällande föreskrifter om klassificering och 
märkning av kemiska produkter. 

Ingående material/ämnen 
 

CAS-nummer Andel, 
viktprocent 

Miljöklassning Hälsoklassnin
g 

Polystyren 

Pentan 

      

9003-53-6 

109-66-0 

      

>98% 

<2% 

      

Ejklassificerad 

N* 

      

Ejklassificerad 

Xn* 

      
Kommentarer *Pentanhalten är högst under tillverkningsprocessen för att efter ett par veckor helt ha 

avtagit 
 
0.42 Miljömärkning Ja      Nej      Kriteriet finns ej   

Typ av märkning       Licensnummer       

Kommentarer       
 
0.43 Miljödeklaration typ III Ja      Nej      Kriteriet finns ej   

Certifieringsorgan       Registreringsnummer       

Kommentarer       
 
0.44 Varuinformationsblad/säkerhetsdatablad Ja      Nej      Ej relevant   

Kommentarer Varuinformation/Säkerhetsdatablad, se hemsidan 
 

1 INGÅENDE MATERIAL 
Här anges resursanvändning och miljöpåverkan vid framställning av råvaror. 

Hänvisning till bilaga       

För mängder: ange värde och enhet.  
Se vidare sid 12, 17 och 21 i Kretsloppsrådets anvisningar. 

1.1 Råvaror/insatsvaror 

1.1 A 1.1 B 1.1 C 1.1 D 1.1 E 
Energislag Mängd* Råvara Mängd Utsläpp till 

vatten 
Utsläpp till 
luft 

Mark-
påverkan 

Fossil 

El 

98,2 

1,6 

_______ 

99,8 MJ/kg 
färdig vara 

Polystyren 

Pentan 

1000 

50 

_______ 

1050 g/kg 
färdig vara 

      

      

CO2, CO, 
SO2, NOx, 
stoft 

      

Olje-
utvinning 

El-
produktion 

 
Uppkommer farligt avfall? Ja     Nej   Hur omhändertas detta?

(Alt ange EWC-kod.) 
      

Kommentarer       

*  Kvantitativa data i den omfattning som branschen har fastlagt underlag. 
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1.2 Återvunna material 

1.2 A 1.2 B 1.2 C 1.2 D 1.2 E 
Energislag Mängd* Råvara Mängd Påverkan på 

vatten (neg/pos) 
Påverkan på luft 
(neg/pos) 

Markpåverkan 

     

      

      

      

  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Kommentarer Materialåtervinning via produktionsspill 

*  Kvantitativa data i den omfattning som branschen har fastlagt underlag. 
 
1.3 Ursprung för råvaror/insatsvaror 

Råvara Ort Land Viktsprocent 

Expanderbar polystyren 

      

      

      

Tyskland 

      

      

      

Kommentarer       
 

2 PRODUKTION 
Tillverkning av varan 

Hänvisning till bilaga       

2.1 Produktionsprocessen 

2.1 A 2.1 C 2.1 D 2.1 E 

Energislag Mängd* Utsläpp till vatten** Utsläpp till luft** Påverkan på mark** 

Naturgas 

/Biogas 

El 

2,5 

 

0,8 

_______ 

3,3 MJ/kg 
färdig 
vara 

 

      

      

Pentan:                         50 

CO2 från 
energianvändning:      130 

____________________ 

           180 g/kg färdig vara 

 

      

      

Vilka restprodukter uppkommer?       

Används restprodukterna eller deponeras?       

Finns koncessionsvillkor eller tillstånd enligt Miljöbalken? 
(Endast relevant för svensk tillverkning.) 

Ja     Nej    

Uppkommer farligt avfall? Ja     Nej   Hur omhändertas detta? 
(Alt ange EWC-kod.) 

      

Kommentarer Verksamheten är anmälningspliktig till den kommunala nämnden 

*  Kvantitativa data i den omfattning som branschen har fastlagt underlag. 

** Ange om produktionen medför utsläpp/påverkan och lämna kvantitativa data i den omfattning som branschen har fastlagt 
underlag. 
 

3 DISTRIBUTION AV FÄRDIG BYGGVARA 
Hänvisning till bilaga       
 
3.1 Produktionsort och land Laholm, Sverige 
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3.2  Transportsätt 

Bil 100 % Båt       % Flyg       % Tåg       % Övrigt       % 

Kommentarer       
 
3.3 Distributionsformer 

Varan distribueras    via lager    direkt till kund 

Redovisa om speciella leveransformer förekommer 
(t ex bulk/storförpackningar/enstyckeförpackningar) 

Storförpackningar 

Kommentarer Varierande distributionsformer 
 
3.4 Emballage 

Material Andel i % Engångs Återanvändbart Återvinningsbart Materialet återtas 
av leverentören 

Trä           

Metall           

Papp/papper           

Plast           

Övrigt            

Leverantören är ansluten till REPA Ja     Nej   

Kommentarer PE-film motsvarande 10 g/kg färdig vara används till ca 50% av produktionsvolymen, 
resterande sträckfilmemballeras alternativt bandas med plastband 

Emballage som inte återtas av leverantören eller via REPA-systemet redovisas under punkt 7. 
 

4 BYGGSKEDET 
Hänvisning till bilaga       
 
4.1 Byggproduktion 

4.1 A 4.1 B 4.1 C 4.1 D 4.1 E 
Behov av utrustning och 
maskiner 

Behov av för 
brukningsmaterial för 
byggproduktion 

Utsläpp till vatten Utsläpp till luft Markpåverkan 

      Fästanordning (ex 
plasthulling) 

                  

Uppkommer farligt avfall? 
(Restprodukter i övrigt 
redovisas under punkt 7.) 

Ja     Nej    Hur omhändertas detta? 
(Alt ange EWC-kod.) 

      

Kommentarer Vid limning, ta reda på vilken typ av lim som är lämpligt att använda ihop med varan. Undvik 
lim med organiska lösningsmedel. 

 
4.2 Byggvaruanpassning 

Kan måttanpassade varor tillhandahållas? Ja 
 

5 BRUKSSKEDET 
Hänvisning till bilaga       
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5.1 Drift 

5.1 A 5.1 B 5.1 C 5.1 D 

Energislag (Kvantitativa 
uppgifter*) 

Krav på insatsvaror för 
drift  
(t ex rengöringsmedel, 
smörjolja) 

Utsläpp till vatten från 
byggvaror inkl drift 

Utsläpp till luft från 
byggvaror inkl drift 

                              

Kommentarer Ökad isolertjocklek medför mindre energiåtgång för uppvärmning av byggnaden under 
driftskedet 

*  Kvantitativa data i den omfattning som branschen har fastlagt underlag. 
 
5.2 Underhåll 

5.2 B 5.2 C 5.2 D 

Krav på insatsvaror för underhåll  
(t ex ytskyddsbehandling, filter, slitdelar) 

Utsläpp till vatten från 
underhåll av byggvaror 

Utsläpp till luft från 
underhåll av byggvaror 

                  
 
5.3 Livslängd 

Förväntad brukstid vid normal användning. 
(Enligt branschstandard om sådan finns. Erfarenheter 
kan redovisas för skilda materialslag i olika miljöer och 
användning i den mån uppgifter finns.) 

Varans livslängd motsvarar byggkonstruktionens 

 

6 RIVNING 
Hänvisning till bilaga       
 
6.1 Demontering 

Hur skall varan demonteras för att underlätta 
återanvändning eller återvinning? 

Oskadad vara kan återanvändas alternativet är 
energiåtervinning 

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av 
hälsa och miljö? 

Nej 

 

7 RESTPRODUKTER (Avfall) 
Hänvisning till bilaga       

Restprodukter omfattar emballage, restprodukter vid byggskedet (spill) och vid rivning. (Emballage som återtas 
av leverantör eller via REPA-systemet redovisas under punkt 3.4.) 

7.1 Återanvändning 

Ange om och hur varan och emballaget kan 
återanvändas.  

Oskadad vara återanvänds med bibehållen funktion 

 
7.2 Materialåtervinning 

Ange om och hur materialet i varan kan 
materialåtervinnas.  

Endast helt rent material kan materialåtervinnas 

 
7.3 Energiutvinning 

 7.3 D 7.3 E 

Ange om och hur materialet i varan kan utnyttjas för 
energiutvinning 

Utsläpp till luft från 
energiutvinningen 

Hantering av 
slaggprodukter 
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Ett kg av varan har ett energiinnehåll som motsvarar 
1,3 l olja (47 MJ) 

Fullständig förbränning av 
materialet ger 
restprodukterna CO2 + 
H2O  

Avfallsförbränning 

Uppkommer farligt avfall? 
(Restprodukter i övrigt 
redovisas under punkt 7.) 

Ja     Nej   Hur omhändertas detta? 
(Alt ange EWC-kod.) 

      

Kommentarer       
 
7.4 Deponering 

7.4 C 7.3 D 7.3 E 

Utsläpp till vatten Utsläpp till luft  Påverkan på mark 

                  
 
7.5 Farligt avfall 

Uppkommer farligt avfall?  Ja     Nej   Hur omhändertas detta? 
(Alt ange EWC-kod.) 

      

Kommentarer       
 

8 INNEMILJÖ 
Hänvisning till bilaga       
 
8.1 Innehåll av hälsofarliga ämnen 

Ange ämnen som enligt Kemikalieinspektionens gällande författning om klassificering och märkning av kemiska 
produkter klassificeras som hälsofarliga. Ange även ämnen där grund för misstanke föreligger. 

Redovisningsprinciper enligt Kretsloppsrådets anvisningar sid 15. 

Hälsofarligt ämne CAS-nummer Hälsoklassning Kan emissioner 
avges?

Finns risk för 
kontaktallergi?

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
Kommentarer Varan är inbyggd 
 
8.2 Byggprocess 

Ange krav på lagring och arbetsutförande för att 
undvika negativ inverkan på inomhusmiljön.  

      

Hänvisningar        
 
8.3 Egenemissioner och lukt 

Redovisa byggvarans egenemission av hälsopåverkande ämnen enligt 8.1. 

Typ av emission Mängd 
[µg/m2h] 

Mängd 
[µg/m2h]

Mätmetod Luktintensitet 

Varan är inbyggd. Fritt 
exponerad vara visar på 
emissionsfaktorn:

      

45 

      

      

      

      

      

      
 



 7 

8.4 Krav på omgivande byggvaror 

Ange krav och rekommendationer på omgivande 
material, såsom sammansättning, temperatur, pH, 
RF, om det har betydelse för människors hälsa.  

Varan kan påverka hastigheten på mjukgörning från 
PVC-material vid direktkontakt. Använd skiljeskikt. 

Normalt finns ingen korrosionsverkan. 

Varan tål väta 
 
8.5 Referenser till 8.4 

Ange vad rekommendationen i 8.4 baseras på,  
t ex erfarenhet, beprövad metod eller emissions- 
mätningar och om mätningar skett enligt standard 
eller annan vedertagen metod.  

      

 
8.6 Drift och underhåll 

Redovisa de varor som är nödvändiga för drift och 
underhåll av byggvaran.  
Ange övriga faktorer vid drift och underhåll som kan 
påverka innemiljön, t ex påtaglig lukt. 

      

Hänvisningar till driftinstruktioner       
 
8.7 Ljudnivå 

Ange mätresultat avseende installationer i dB(A) och 
dB(B).  
Ange mätmetod och eventuell branschstandard. 

      

 
8.8 Elektriska och magnetiska fält 

Redovisa värden för installationer, ange mätmetod 
och eventuell branschstandard för elektriska och 
magnetiska fält.  
Ange om krav finns på särskilda anordningar.  

      

 
 



Byggfysik, Byggteknik

Beräkning av Ukorr-värde
Homogena konstruktioner Tak

Skikt Material d ldekl Dlw lber R = d/lber

m W/m°C W/m°C W/m°C m
2
°C/W

0 - 1 Inne Rsi 0,1

1 - 2 Gips 0,013 0,250 0,052

2 - 3 Glespanel 0,028 0,160 0,175

3 - 4 Lösull 0,550 0,042 13,100

4 - 5 Vind

5 - 6 Råspont

0,300

6 - 7 Papp

7 - 8 Takplåt

8 - 9 Ute Rse 0,04

RT = 13,767

Korrektion av U-värde

DUg = DU" = DRw =

DUf = RT = 13,767

DUr = Uber = 1 /RT 0,073

SDU = SDU =

Ukorr = 0,073

2010-05-06 EsRu



Byggfysik, Byggteknik

Beräkning av Ukorr-värde
Homogena konstruktioner Grund

Skikt Material d ldekl Dlw lber R = d/lber

m W/m°C W/m°C W/m°C m
2
°C/W

0 - 1 Inne Rsi 0,17

1 - 2 Betong 0,100 1,700 0,059

2 - 3 Cellplast 0,300 0,030 10,000

3 - 4 Bärlager 0,200

4 - 5 Ute Rse 0,040

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

RT = 10,47

Korrektion av U-värde

DUg = DU" = DRw =

DUf = RT = 10,47

DUr = Uber = 1 /RT 0,096

SDU = SDU =

Ukorr = 0,096

2010-05-06 EsRu



Byggfysik, Byggteknik

Beräkning av Ukorr-värde
Homogena konstruktioner Passivhusvägg exempel 1

Skikt Material d ldekl Dlw lber R = d/lber

m W/m°C W/m°C W/m°C m
2
°C/W

0 - 1 Inne Rsi 0,13

1 - 2 Gips 0,013 0,250 0,052

2 - 3 Mineralull 0,095 0,037 2,570

3 - 4 Luftspalt 0,028 0,180 0,156

4 - 5 Besta Block 0,295 0,033 8,940

5 - 6 Spikläkt 0,022 0,180 0,120

6 - 7 Panel 0,022 0,000

7 - 8 Ute Rse 0,040

8 - 9

RT = 12,01

Korrektion av U-värde

DUg = DU" = DRw =

DUf = RT = 12,01

DUr = Uber = 1 /RT 0,0833

SDU = SDU =

Ukorr = 0,083

2010-05-06 EsRu



Byggfysik, Byggteknik

Beräkning av Ukorr-värde
Homogena konstruktioner Passivhusvägg exempel 2

Skikt Material d ldekl Dlw lber R = d/lber

m W/m°C W/m°C W/m°C m
2
°C/W

0 - 1 Inne Rsi 0,13

1 - 2 Gips 0,013 0,250 0,052

2 - 3 OSB-Skiva 0,011 0,140 0,079

3 - 4 Mineralull 0,090 0,037 2,432

4 - 5 Energypanel 0,132 0,023 5,739

5 - 6 Cellplast 0,070 0,030 2,333

6 - 7 Puts 0,020 1,000 0,020

7 - 8 Ute Rse 0,040

8 - 9

RT = 10,825

Korrektion av U-värde

DUg = DU" = DRw =

DUf = RT = 10,825

DUr = Uber = 1 /RT 0,092

SDU = SDU =

Ukorr = 0,09

2010-05-06 EsRu
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