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Abstract 

The aim of this report is to give a concise description of curtain walls, what it is 
and why they are used. It is also a description of six different but commonly used 
design technologies. By giving a detailed description of the different types and 
there special properties, the pros and cons will be clarified. The three most 
interesting alternatives were selected to be included in a test, to show the best 
alternative from a certain point of view. 

The parameters are: 

•  Environment 

•  Cost 

•  Ergonomics 

•  Isolation against noise and fire 

•  Durability 

These are important parameters in the planning and design phase. The report 
contains a summary about each parameter and what is important to pay attention 
to during construction work. 
The test is based on these parameters and by allotting points to each wall 
according to properties, for each parameter a best choice can be pointed out. 
The report ends up with a discussion about the result and what are the most 
important properties. The end result shows the points per parameter for each wall. 
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Sammanfattning 

Rapporten innehåller en kortare beskrivning om vad som menas med 
utfackningsväggar och vad man använder dessa till. Dessutom en redogörelse över 
sex olika varianter av dessa som används på byggmarknaden. Genom att ge en 
noggrann presentation av varje väggtyp visas för och nackdelar med väggen samt 
olika egenskaper. Efter detta väljs de tre varianter som var mest aktuella ut och ska 
ingå i en jämförelse som ska visa vilken lösning som är den bästa. 

De parametrar som styr jämförelsen som väggtyperna ska genomgå är: 

• Miljö 

• Pris 

• Arbetsbelastning 

• Ljud- och brandisolering 

• Beständighet 

 
Dessa parametrar är viktiga aspekter när en projektering görs och konstruktionen 
ska bestämmas. Rapporten innehåller en redogörelse om varje parameter och vad 
som är viktigt att tänka på i samband med byggnation. 
 
Jämförelsen baseras på dessa parametrar, och genom att poängsätta varje vägg 
enligt dess förutsättningar kan en slutsumma räknas samman och den bästa 
lösningen koras. Efter detta följer förklaringar och analyser om varför utfallet blev 
som det blev och vilka egenskaper som var viktiga för att vinna. Slutresultatet visar 
vilken plats de olika väggarna kom på och hur många poäng som skiljer mellan 
varje. 
Det visade sig att sandwichelementet fick de bästa resultaten och därmed rankas 
som den bästa konstruktionen i denna jämförelse. 
 

Nyckelord 

Utfackningsväggar 

Miljö 

Pris 

Arbetsbelastning 

Ljud- och brandisolering 

Beständighet 
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1 Inledning 
Det byggs många flerbostadshus i Sverige idag. Mycket på grund av att svenska 
folket vill bo i städerna. På grund av platsbrist byggs det flerbostadshus istället för 
villor. Många vill dessutom bo i lägenhet för att kunna utnyttja sin fritid till annat 
än underhållsarbete på en villa och arbete med en trädgård. Detta leder till att 
exploateringen sker i städerna och ofta i form av stora flerbostadshus. 

Frågan om hur man bygger ett större hus på bästa sätt får säkert flera olika svar 
beroende på vem man frågar. Oavsett vilken typ av stomme man använder sig av 
behövs det någon typ av väggar. Det finns många olika lösningar med olika 
egenskaper och användningsområden. Olika material reagerar olika på fukt och 
har olika inverkan på miljön. 

I denna rapport ska det framgå vilka olika typer av väggar som är vanliga och vilka 
man kan tänkas använda till olika projekt. Det ska också framgå genom en 
jämförelse, då olika egenskaper vägs mot varandra, vilken vägg som är den bästa att 
använda. Stor vikt har lagts på att hitta vägglösningar som är relevanta och 
samtidigt olika för att få en så intressant jämförelse som möjligt. Huvudstudien 
begränsas till tre olika typer av lösningar även om arbetet beskriver sex typer. 
Begränsningen har gjorts för att inte arbetet ska omfattas av mer än 10 poäng (c-
uppsats). Uppsatsen skrivs som ett sista steg i en 120 poängs 
byggnadsingenjörsutbildning.  

1.1 Bakgrund 
Efter att kontakt tagits med Rydlers Bygg AB och därefter hänvisats till Anders 
Davidsson, som är personalansvarig på firman, bokades ett möte. Under mötet 
kom det fram flertalet förslag från Anders angående tänkbara ämnen att skriva om. 
Några veckors betänketid gavs och till slut bestämdes det att studien skulle handla 
om materialvalet i utfackningsväggar. Rydlers Bygg AB bygger några 
flerbostadshus i Alingsås Stadsskog under namnet Brf Mjörnviken. För detta 
projekt var väggtyperna redan bestämda, men när projektet är färdigt skall ett nytt 
projekt, Brf Karamellen, påbörjas i Alingsås där materialet till utfackningsväggarna 
inte är bestämt. Så genom att närvara vid projektet Brf Mjörnviken och göra 
studien utifrån det projektet kan detta förhoppningsvis leda till ett resultat som 
kan vara till hjälp vid projekt Brf Karamellen. 

Jämförelsen som ska genomföras och visa vilken vägguppbyggnad som är den bästa 
skall baseras på flera parametrar. Funderingar började angående hur jämförelsen 
skulle gå till och vilka parametrar som skulle studeras.  
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Efter noggrant övervägande framgick det att nedanstående parametrar skall 
studeras: 

• Miljö 
• Pris 
• Arbetsbelastning 
• Ljud- och Brandisolering 
• Beständighet 

 

1.2 Syfte och mål 
Syftet är att genom att studera olika parametrar och egenskaper komma fram till 
en väggtyp som har övervägande positiva sidor. Att kora den bästa väggtypen blir 
inte det lättaste, även om jämförelsens siffror kommer att visa vilken väggtyp som 
är den bästa, totalt sett. Eftersom olika projekt har olika förutsättningar kan man 
inte säga att denna lösning alltid är bäst, utan man måste ta hänsyn till hur 
projektet utformas i övrigt. Oberoende vilka egenskaper man vill att väggen ska ha 
så kommer man att kunna gå in och titta på jämförelsen, framförallt 
kommentarerna, och finna det som man främst vill poängtera.  

Om det skulle visa sig att den bästa inte kan bestämmas, ska man ändå kunna 
jämföra de olika typerna. Och på detta sätt välja en med de hösta värdena på de i 
varje enskilt fall viktigaste parametrarna. 

Målet ska vara att genom att studera de olika typerna få en gedigen kunskap om 
både material och egenskaper. Med hjälp av denna kunskap ska en slutgiltig 
sammanställning göras om de olika väggarna och dess positiva och negativa 
egenskaper. Denna sammanställning kommer att vara bakgrunden till jämförelsen 
och med hjälp av dess innehåll kommer poängen att delas ut.   

1.3 Avgränsningar 
Innerväggar kommer att exkluderas i denna rapport, för att variationen på dessa är 
så liten att det inte skulle bidra med någon information av intresse.  

Stomkonstruktionen kommer heller inte att studeras, utan är bara med som en 
liten kort presentation där olika modeller visas. Detta för att rapporten inte ska bli 
för stor och omfattande. Studien är avsedd att gälla väggar och inget annat, men 
en liten förklaring är ändå nödvändig. 

Många väggtyper kommer inte att vara med i arbetet. Detta på grund av att ett val 
har gjorts och begränsats av vilka som uppfattas som attraktiva och allmänt 
använda på arbetsplatserna idag.  
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1.4 Disposition 
Rapporten är uppbyggd enligt strukturen att förklara bakgrunden först. Genom 
att ge en tydlig bild på vad frågeställningen handlar om, kunna förklara 
bakgrunden till arbetet. Samt ge viss bakgrundsfakta om flerbostadshus som är till 
nytta vid fortsättningen av arbetet, mest för att förstå vad som diskuteras och 
varför det finns olika lösningar.  

Därefter beskrivs hur jämförelsen ska utformas och vad som ska ingå. I detalj 
beskriva parametrarna och vad som menas med de olika egenskaperna. Varför vissa 
är viktiga och andra kan försummas. Det ska klart och tydligt visas vad jämförelsen 
baseras på och varför just detta är viktigt. 

Efter att jämförelsen har redovisats i resultatdelen kommenteras resultatet och vissa 
slutsatser dras varför det har blivit som det blev. Naturligtvis kan vissa kopplingar 
göras mellan de olika parametrarna som leder till allmänt bra eller dåliga resultat.  

Det hela avslutas med en slutsats där det diskuteras vilken nytta man kan dra av 
utfallet på jämförelsen. Förhoppningsvis kan resultatet vara till nytta och komma 
till användning i ett byggföretag.
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Utfackningsväggar 

Eftersom utfackningsväggar är ett begrepp som inte används i vardagligt tal 
kommer här nedan en liten introduktion om vad som menas med 
utfackningsväggar. Utfackningsväggen bär inga vertikala laster utan enbart vindlast 
och egentyngd. Arbetet nedan innefattar även bärande ytterväggar, detta för att 
kunna göra en intressant bedömning om vilket material som är mest intressant.  

En husstomme kan byggas på flera olika sätt, enklaste modellen är väl att efter att 
grunden är klar bygga bärande ytterväggar och därpå lägga taket. Behövs det för 
stabilitet och bärighet görs vissa innerväggar också bärande. Resterande 
innerväggar brukar bestå av gips - regel/isolering - gips. Dessa är väldigt lika 
utfackningsväggar men brukar inte benämnas så. Denna lösning är vanlig i villor 
och mindre bostadshus.  

En annan stomkonstruktion är att bygga med lägenhetsavskiljande väggar och 
trapphus/hisschakt bärande tillsammans med bjälklaget. Då bildas en stomme som 
står stabilt men saknar bärande fasad (bild 1). För att klara bärigheten på 
bjälklagen kompletteras konstruktionen ibland med stålpelare. Med tanke på att 
det är modernt med stora lägenheter med öppna planlösningar, blir det stora 
spännvidder på bjälklaget, där för klaras bärigheten inte utan stålpelare. För att här 
spara både pengar och tid byggs det som fasad lätta utfackningsväggar. Här finns 
fleratlet olika varianter och lösningar. De övriga innerväggarna byggs som vanliga 
väggar liknande de som beskrivits innan. 

Bild 1 [6] 
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Det går även att bygga med bärande pelare, av stål eller betong, och bjälklag (bild 
2). I detta fall är det också lämpligt med utfackningsväggar som ytterväggar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan följer en förklarande bild på hur det går till när en utfackningsvägg lyfts på 
plats med en kran (bild 3).  

Bild 2 [6] 

Bild 3 [7] 
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Eftersom innerväggarna inte ställer till så mycket problem tänkte jag inte nämna så 
mycket om dessa, nämner bara att i de flesta fall byggs de av trä för att med 
enkelhet kunna fästa dörrkarmar, foder och lister. Om det är en lång vägg utan 
öppningar i t ex en fabrik kan det vara enklare och smidigare att använda 
stålreglar, framförallt med tanke på ergonomin i arbetet. Stålreglarnas inköpspris 
är dyrare men man sparar mycket arbetstid. Noggrannheten är inte så viktig som 
med träreglar, stålreglarna medger större tolerans i höjdled utan att det orsakar 
problem. 

2.1.1 De olika modellerna 

Nedan följer en redogörelse på olika modeller som är aktuella på byggmarknaden.  

2.1.1.1 Typ 1 

 

 

Vanlig trävägg som används mycket och har en enkel och smidig konstruktion. 
Den har god isolerförmåga och en bra klimatskärm ytterst [10]. Konstruktionen 
går även att komplettera med ett lager isolering till innanför vindskyddet. Går att 
montera, på plats på bjälklaget, i en tillfällig fältfabrik, eller köpas färdig från 
fabrik. Det är svårt med köldbryggor i syll och hammarband, då det inte blir så 
mycket isolering utanför kanten på bjälklaget. Reglarna går att flytta ut lite så att 
de hänger utanför bjälklagskanten, därmed går det att isolera mer och undvika 
köldbryggor (se bild 4). I vissa fall kan träreglarna bytas ut mot stålreglar, oftast 
syll och hammarband för enklare montering.  
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Bild 4 [2] 
 

Den inre korsande regeln kan utelämnas om man använder en bredare stående 
istället. Isoleringsmängden blir den samma men man får inte samma täckande 
lager. Har man bara stående reglar med isolering så bildas en köldbrygga då 
reglarna är oisolerade. När man lägger in korsade reglar på insidan får större delen 
av de stående reglarna isolering innanför sig. Detta är ett bra sätt att bygga på, men 
det tillkommer ett extra arbetsmoment som kostar extra på grund av att 
tidsåtgången blir större. Detta gäller för alla väggar av trä (typ 1, typ 2, och typ 3). 

 

 

Väggkonstruktionen är arbetskrävande och tar vanligtvis mer tid än andra 
konstruktioner. Den kan ändå vara värd att överväga, till exempel i en eventuell 
lågkonjunktur då man vill trygga företagets sysselsättning.  

 
Fördelar: Låg vikt 

Skapar sysselsättning 
Miljövänlig 
 

Nackdelar Köldbryggor 
Mycket materialhantering 
Fuktkänslig under byggtiden 
Många moment 

 



Teoretisk bakgrund  

12 

2.1.1.2 Typ 2 

 

Typ 2 är i princip samma som typ 1, fast det yttre skiktet består av en gipsskiva 
som vindskydd och ingen luftspalt. Det är annars samma lösning, med samma 
egenskaper. Gipsskivan stabiliserar väggen och är bra när man har stora ytor, den 
fungerar som vindskydd, brandsäkerhetslager och är stabiliserande. Gipsen skyddas 
från mögel genom att fukten ventileras bort i mineralullen. 

Fördelar: Lätt vikt 
Skapar sysselsättning 
Behöver ingen kran (om de byggs på plats) 
Miljövänlig 
 

Nackdelar: Köldbryggor 
Mycket materialhantering  
Fuktkänslig under byggtiden 
Många moment 
Risk för mögel 
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2.1.1.3 Typ 3 

 

Enkel lösning med en hård isolerskiva som man kan putsa på. Den är lättbyggd 
och har en enkel träkonstruktion som använts på många ställen. Den har dock ett 
mycket stort problem, om cellplasten är blöt när den monteras in, eller att det 
regnar när den monteras. Det kan även komma in vatten när putsen spricker. När 
vattnet kommer i kontakt med gipsen som har en pappbeklädd utsida leder det till 
att pappen på gipsskivan möglar [1]. Se bilaga 4. Alltså ingen lämplig 
konstruktion, den är inte längre aktuell som lösning. 

Fördelar: Lätt 
 Skapar sysselsättning 

Nackdelar: Möglar vid felaktigt hanterande 
Många moment 
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2.1.1.4 Typ 4 

 

Sandwichelement som beställs prefabricerat från fabrik och lyfts på plats av en 
kran. Om arkitekten tycker att det är fult att skarvarna mellan elementen syns går 
det att putsa fasaden för ett snyggare utseende. Konstruktionen utsätts inte av fukt 
under hela byggtiden eftersom de byggs inomhus. Tiden den befinner sig på 
byggarbetsplatsen finns det risk att isoleringen blir blöt innan taket är monterat. 
Eftersom konstruktionen inte har något tät plastfolie kan eventuell fukt ventileras 
ut genom betongen. Insidan blir helt i betong och kan målas eller tapetseras direkt 
efter att spackling genomförts. Bra värmebevarande egenskaper med betongen på 
insidan, och små köldbryggor därför att isoleringen bryter av den kalla och varma 
sidan. Isoleringen kan vara mineralull eller cellplast. 

Fördelar: Få arbetsmoment 
Bra värmekonduktivitet  
Inga köldbryggor  
Bra fuktmotstånd 
Färdig insida, klar att måla eller tapetsera 
 Kräver ej byggnadsställning (det går att hänga räcke på elementet) 
 

Nackdelar: Kräver kran 
Svårt med el- och rörinstallationer 
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2.1.1.5 Typ 5 

 

 
En tung betongvägg som går att gjuta på plats, men som också kan beställas 
prefabricerad från fabrik. Om konstruktionen skall gjutas på plats måste nog 
betongen göras lite tjockare, för att få plats med armering, eldosor och ledningar. 
För att betongen och ballasten ska kunna rinna ända ner till botten av formen och 
inte stanna på alla ingående delar behöver nog väggen vara minst 150 mm. 
Konstruktionen är bra på att lagra värme på insidan och hålla vatten och fukt på 
utsidan. Det är en fördel med isolering på utsidan då köldbryggorna försvinner. 
Isoleringen består oftast av cellplast som är hård och går att putsa på direkt utan 
extra förbehandlingsmoment. Även i detta fall det svårt med el- och 
rörinstallationerna, man måste bestämma innan hur och var de ska vara, så att det 
mesta kan gjutas in i betongen. Alternativet är annars att det läggs synligt på 
insidan. 

Fördelar: Få arbetsmoment 
Bra värmekonduktivitet 

 Bra fuktmotstånd 
 Inga köldbryggor 
 Färdig insida, klar att måla eller tapetsera 
 
Nackdelar: Kräver kran 
 Svårt med el- och rörinstallationer 
 Negativ miljöpåverkan (cellplast) 
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2.1.1.6 Typ 6 

 

Detta är ett färdigt väggblock som beställs från fabrik i önskade längder och mått. 
Det är bara att placera på bjälklaget och fästa plastfolien och gipsskivan på plats. 
Konstruktionen är utformad av Finja AB och kallas Finja-combi-väggelement (se 
bilaga 3). Den skulle även gå att bygga på arbetsplatsen men kräver då mycket 
arbete och mer tid. 

Denna lösning har träväggens egenskaper på insidan och samtidigt har den en 
kraftig och tät utsida av betong. Konstruktionen är bra när man vill bygga ett hus i 
mestadels betong och ändå vill ha en insida som är lätt och praktisk. Det är en 
fördel att det går att lägga installationer i trädelen och man behöver inte borra i 
betongen. Negativt är att om det regnar under byggtiden blir träkonstruktionen 
och isoleringen blöt eftersom taket kommer på sist, alltså är den fuktkänslig tills 
hela byggnaden är tät. Viktigt att väggen kan torka ut innan den kläs in och blir 
tät. Man brukar använda vaxade reglar men vatten kan förstöra ändå. Detta är en 
kombination av typ 1 och typ 4, man har tagit lite av varje och försökt kombinera 
de bästa bitarna.  

Fördelar: Tät utsida 
 Enkla installationer 

Kräver ej byggnadsställning (det går att hänga räcke på elementet) 
 
Nackdelar: Fuktkänslig under byggtiden 
 Köldbryggor vid bjälklagsanslutning 
 Kräver kran
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3 Genomförande 
Efter att ha studerat de olika typerna av utfackningsväggar har de tre mest 
intressanta typerna valts ut för att ingå i jämförelsen. Valet har gjorts enligt egna 
uppfattningar och för att försöka få så olika väggtyper som möjligt, en 
konstruktion i trä, en i betong och den sista i båda materialen. Dessa tre är: 
Typ 2, Typ 4 och Typ 6. 

Nu skall också de olika parametrarna bestämmas på vilka jämförelsen skall 
genomföras. Vad är då viktigast och hur väger man de olika parametrarna mot 
varandra. Genom att bestämma en poängskala kunde de olika parametrarna få 
olika poäng och den slutgiltiga summan kan visa vilken typ som är bäst. För att 
det ska hända lite med slutsumman beroende på om väggen får ett bra eller ett 
dåligt resultat, kommer poängskalan att variera mellan fem olika betyg. 
Maxpoängen väggkonstruktionen kan få är fem och det minsta är ett, beroende på 
hur bra de är och hur de förhåller sig mellan varandra får de olika poäng. 

3.1 Parametrar 

3.1.1 Miljö  

Miljö diskuteras på nästan alla arbetsplatser idag, så även inom byggsektorn. Hur 
ska man kunna bygga miljövänligt, och ändå hålla nere kostnaden? 
Väggens olika beståndsdelar har ju olika miljöpåverkan. Här utvärderas den totala 
sammansättningen och dess miljöaspekter. Ju mer organiska material desto bättre 
ses väggen ur miljösynpunkt. Viktigt är också att tänka på frakten, det är mycket 
bättre att välja närproducerat och att köra mycket material på en gång och inte 
nästan tomma lastbilar flera gånger. En annan fråga som drivs hårt är funderingar 
på spill och avfallshantering. För att minska spillet måste materialet köpas in i sina 
rätta mängder, och detta kräver mer förberedande beräkningar och mätningar som 
tar extra tid och kostar pengar. För att sedan sortera spillet och avfallet krävs olika 
containrar till olika material, detta tar mycket plats. En miljöstation är numera 
obligatorisk på arbetsplatsen. 

Dessutom finns det numera flertalet miljövänliga material som inte riktigt är 
testade på marknaden och erfarenheten om hållbarheten är ännu relativt 
begränsad. Dessa är vanligtvis också lite dyrare men med tanke på framtiden är det 
kanske värt det. Många organiska isolermaterial börjar dyka upp som alternativ till 
den nuvarande isoleringen. 
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3.1.2 Pris 

Priset betyder naturligtvis mycket när man beräknar ett projekt. Viktigt är också 
att ta med byggtiden i beräkningarna. En vägg kan ur materialsynpunkt vara 
billigare än en annan med kostnaden för tiden det tar att sätta upp den är mycket 
längre så i det långa loppet blir den dyrare ändå. Att bygga en utfackningsvägg av 
trä (typ 1, 2, 3 samt typ 5 i betong) kräver att man bygger ställning utanför hela 
sidan av huset, eftersom denna behövs när ytskiktet ska läggas på plats, dessutom 
behövs det för säkerheten. Ställningsbyggandet är ett mycket tidskrävande jobb 
och resulterar i att bygget blir dyrare. Däremot om man bygger en vägg i betong 
med färdigt ytskikt (typ 4, 6) går det att fästa ett räcke i överkant vägg och detta 
sparar mycket tid och pengar.  

3.1.3 Arbetsbelastning 

Tiden på en byggarbetsplats är väldigt avgörande. Entreprenören vill korta ner 
byggtiden för att hinna med fler projekt och dra ner på hyra och andra fasta 
kostnader. Kunden vill att projektet kommer till användning så snabbt det bara 
går. Detta pressande av tidsplanen får aldrig gå ut över säkerheten eller hälsan för 
de anställda. Det är aldrig ok att inte bygga ställning för att det går snabbare att stå 
på stege, eller göra tunga lyft för hand när det skulle behövas en truck eller kran. 

Att bygga en vägg i trä (typ 1, 2, 3) är mycket arbetskrävande, det är mycket 
material av olika sort som ska bäras in till de olika facken där väggarna ska 
monteras. Bärandet sliter på armar, axlar och rygg samt drar ut på byggtiden.  

Efter att ha besökt arbetsplatsen och pratat med dem som jobbar där, har 
slutsatsen dragits att arbetarnas mening om vilken väggtyp som är att 
rekommendera, var svårt att få fram. Självklart är det mer arbetsglädje i att 
använda hammaren och bygga väggar som typ 1, 2 och 3, men i stora projekt blir 
det bara massproduktion, vilket inte är varierande och leder till tristess. Då är det 
bättre att sätta upp väggar snabbt till exempel Prefab så att man kan gå vidare till 
inredning och annat hantverksjobb, som är innehåller mycket mer snickarglädje. 

3.1.4 Ljud- och brandisolering 

Brandisolering är en parameter som inte går att skära in på, i BBR står alla krav för 
vad som gäller ur brandsynpunkt. Visserligen är ytterväggarna inte lika viktiga som 
lägenhetsskiljande väggar och brandcellsväggar, men de ska klara gnistspridning 
från angränsande byggnader och hålla elden inom cellen och se till att den inte 
sprider sig utåt. Beklädnader ska se till att skydda bakomliggande brännbart 
material under minst tio minuter. Se BBR kap. 5. 
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Ur ljudsynpunkt är det också viktigast mellan lägenheterna men ytterväggen har 
också krav på sig. Beroende på var byggnaden är placerad och hur närmiljön ser 
ut, är det viktigt att buller och oljud från omgivningen inte kommer in i 
lägenheten. Även här anger BBR olika krav som ställs på ljudisolering, se kap. 7.  

3.1.5 Beständighet 

Med beständighet menas hur väggen klarar väderpåverkan, fukt och åldrande. 
Ytskiktet ska naturligtvis inte ta åt sig vatten som kan skada konstruktionen. Det 
ska inte heller komma in fukt i konstruktionen från annat håll, som inifrån, ovan- 
eller underifrån. Kommer det in fukt så skadar det konstruktionen genom att det 
organiska materialet börjar mögla, och på detta sätt kan hållfastheten minska eller 
ge upphov till obehaglig lukt. 
Mögel i utfackningsväggar är ett ganska vanligt problem, oberoende om väggarna 
köps färdiga, görs i en tillfällig fabrik eller byggs på plats. När de förvaras på 
byggplatsen är det svårt att skydda helt och hållet och framförallt när de sitter på 
plats utan att ytskiktet är monterat. Om nederbörden är kraftig och ytskiktet inte 
är på plats är det stor risk att fukt kommer in i konstruktionen. När fukten har 
kommit in i konstruktionen är det framför allt reglarna som drabbas genom 
omfattande påväxt av mögel och missfärgningar. Dessa bör i sådana fall bytas ut 
för att inte drabbas av framtida problem. 
Materialens åldrande är svårt att beräkna, påverkas konstruktionen inte av något 
farligt så klarar de flesta material av den naturliga nedbrytningen. Framför allt är 
det ytskiktet som är viktigt att hålla koll på, det är det som påverkas mest av väder 
och vind. 
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4 Jämförelsen 

Själva jämförelsen är baserad på de olika parametrarna och har poängbedömts i 
jämförelse med varandra. 

4.1 Kommentarer till jämförelsen 

4.1.1 Miljö 

4.1.1.1 Typ 2 

Trä, som är ett organiskt material, är i nästan alla situationer ett av de bästa 
materialen att använda ur miljösynpunkt. Huvudregeln är att trä inte ska utsättas 
för fukt och jord, om det ändå görs så ska det kunna torka ut snabbt. Det finns 
goda förutsättningar att kunna återanvända trämaterialet i framtida konstruktioner 
om byggnaden rivs. 

Mineralullen består av ca 90 % återvunnet glas och ses också som miljövänlig trots 
de små tillsatser som adderas för att hålla den fuktsäker och flamsäker. [2] 

Gipsskivorna är inte farliga ur miljösynpunkt och rekommenderas därför att 
användas som skivmaterial [3]. 

Puts innehåller bindemedlet cement, som har en energikrävande 
tillverkningsprocess, vilket inte är bra för miljön men samtidigt är beständigheten 
hög.  
En träfasad kunde i typ 2 varit en mer miljövänlig lösning. Träfasaden kräver dock 
desto mer underhåll, och beroende på vilken färg man använder är miljöpåverkan 
varierande. 

4.1.1.2 Typ 4 

Betong har också cement som bindemedel, vilket är ett material som kräver 
mycket energi vid tillverkning. Dessutom genererar tillverkningen utsläpp av 
COx, NOx och SOx samt små mängder av kvicksilver [4]. På grund av cementets 
effekter på miljön ses inte betongen som ett miljövänligt material. 

Att använda stål som armering är egentligen inget bra eftersom det går åt mycket 
energi vid framställningen. Brytandet av malmen ger också stora sår i naturen samt 
farliga gruvavfall. Bland metaller är ändå stål den minst energikrävande metallen 
vid tillverkning och dessutom kräver den ingen ytbehandling när den används som 
armering. Man kan också använda glasfiber som armering, det är ett bättre 
material ur miljösynpunkt [3]. 
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Utgörs isoleringen av mineralull så är det positivt, däremot om det är cellplast är 
det inte lika bra för miljön. Cellplast utgörs av 91 – 94 vikt% polystyren, 4 – 7 
vikt% pentan och 1% brandskyddsmedel. Tillverkningen är komplicerad, 
energikrävande och miljöfarlig även om den sker i slutna processer [3]. Alltså är 
cellplasten inte att rekommendera och i denna konstruktion är det bättre att 
använda mineralull. 

4.1.1.3 Typ 6 

Betongen är som redan nämnts, inte miljövänlig. Konstruktionen kompenseras av 
insidan som bara består av bra material, och är som sagt en bra lösning med tanke 
på miljön. 

4.1.2 Pris 

Kalkylen är utförd med hjälp av programvaran Wikells Byggberäkningar [5]. Hela 
kostnadskalkylen ligger med som en bilaga till arbetet. Se bilaga 1. 

4.1.2.1 Typ 2 

Genom kostnadskalkylen har det visats att denna vägg är den dyraste. Detta beror 
enbart på att det är så många moment och att varje moment tar extra tid. 
Arbetstidskostnaden tillsammans med ökade kostnader pga. förlängd byggtid ger 
en hög totalkostnad. Kalkylen för denna lösning visar på en kostnad av 1913 
kr/m2 (se sida 1 i bilaga 1 s. 32). 

4.1.2.2 Typ 4 

Detta väggelement köps färdigt och kostar 1463 kr/m2 (se sida 4 i bilaga 1 s. 35). 
Kostnaderna på byggarbetsplatsen är små eftersom monteringen tar kort tid och 
även binder utrustning under mycket kort tid. Den huvudsakliga kostnaden ligger 
i tillverkning, frakt samt hyra av kran.  

4.1.2.3 Typ 6 

Denna typ kan byggas på två olika sätt, den första kalkylen visar vad det kostar att 
köpa färdigt från fabrik, och den andra visar kostnaden för tillverkning på plats. 
Prefabricerat från fabrik kostar 1326 kr/m2 (se sida 3 i bilaga 1 s. 34). Detta är den 
billigaste väggtypen av samtliga alternativ.  
Att bygga helt på plats, kostar den 1470kr/m2 (se sida 2 i bilaga 1 s. 32). 
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4.1.3 Arbetsbelastning 

4.1.3.1 Typ 2 

Lösningen är mycket arbetskrävande och det är många moment som ska utföras. 
När materialet har lyfts upp med hjälp av en liten kran till stället där väggen ska 
byggas, ska de olika delarna sättas på plats. Reglar och isolering skall kapas till rätta 
längder och mått, spillet ska naturligtvis också bäras bort. Gipsen ska skäras till 
och skruvas upp. Allt detta är tungt arbete och som sliter på armar, axlar och rygg. 
Dessutom måste en ställning byggas på utsidan för att klara såväl utvändigt 
snickeri som putsning av fasad.    

4.1.3.2 Typ 4 

Detta element byggs under tak på fabrik med erforderliga hjälpmedel och med 
optimal teknik. När det sedan körs ut till arbetsplatsen lyfts det upp med kran och 
fästs i bjälklag och väggar. I och med att elementet är av betong så kan man för att 
spara tid använda räcke som fästs i bjälklagskanten eller övre delen av väggblocket. 
Detta används istället för ställning och sparar mycket tid och kraft. Det som är 
kvar att göra när elementet är på plats är den invändiga ytan, spackling och 
målning eller tapetsering, samt fogarna på utsidan. Fogarna görs elastiska för att 
kunna ta upp elementets rörelser.  

4.1.3.3 Typ 6 

Denna lösning är också en fabriksbyggd lösning, som körs dit på lastbil och lyfts 
på plats med en kran. Fästs med bult i bottenplattan och fixeras i ovankant med 
nästa element eller tak- eller bjälklagskonstruktion. Det enda som återstår att göra 
när blocket är monterat är att klä insidan med plastfolie och gipsskivor. 

Denna lösning går även att bygga på plats men det tar längre tid och är ofta svårt 
att genomföra med god ergonomi på grund av avsaknad av många hjälpmedel som 
är tillgängliga vid fabrikstillverkning.  

4.1.4 Ljud- och brandisolering 

4.1.4.1 Typ 2 

För att öka brandsäkerheten kläs insidan med en gipsskiva, denna har erforderlig 
brandklass. Det enda negativa med denna är om den under längre tid exponeras 
för temperatur över ca 45°, eftersom kristallvattnet då avgår och hållfastheten 
sänks [4] 

Mineralullen klarar enligt tillverkaren [2] alla brandkraven som finns på en vägg, 
och den är nästintill obrännbar. 
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Putsen på utsidan är bra, består av sten och bindemedel, vilket inte brinner. Under 
putslagret finns det en obrännbar isolerskiva så risken för gnistspridning är mycket 
liten. 

Trästommen i väggen brinner och är ganska lättantändlig om elden skulle ta sig 
innanför gipsen, däremot brinner trä relativt långsamt och bärigheten är hög länge 
under branden. 

Ur ljudsynpunkt är kraven olika beroende på hur närmiljön ser ut. Denna 
konstruktion har bra värden såvida omgivningen inte har extrema bullerkällor som 
flygplatser eller vägar med mycket tung trafik. Tungheten på väggen avgör hur bra 
en vägg klarar ljudisolering. Det är ju ingen tung stomme så den klarar ju inte 
konkurrensen gentemot betongen men kan ändå tas som godkänd, eftersom den 
innehåller mycket isolering.  

4.1.4.2 Typ 4 

Sandwichelementet är inte antändbart, och klarar naturligtvis en brand mycket 
bra. Om det finns mycket inredning som kan brinna gör det att branden kan 
sprida sig ändå. Om betongen uppnår en temperatur på ca 1300° förångas vattnet 
i betongen, ånga har större volym än vatten vilket leder till att betongen spricker 
och faller sönder [8].  

Ljudkraven är lätta att uppnå, ljuden har svårt att tränga igenom en tung stomme. 
Detta är bra speciellt om byggnaden ligger i bullriga miljöer, då den stänger ute 
många oljud. 

4.1.4.3 Typ 6 

Denna typ av vägg har liknande egenskaper som de båda andra, klarar brand 
mycket bra med betongen från utsidan och med gipsen på insidan så är 
brandcellen intakt.  

Betongen och isoleringen har inga problem med att klara ljudkraven, eftersom 
detta är en relativt tung konstruktion med mycket isolering.  

4.1.5 Beständighet 

4.1.5.1 Typ 2 

Ytskiktet är det viktiga mot väderpåverkan, i detta fall är det putsen som är 
avgörande. Putsen klarar vädret mycket bra, och står emot påfrestningarna. Den 
största risken är frostskador. För att komma ifrån det blandas ett luftporbildande 
medel i putsen som skapar små bubblor med luft jämnt fördelat i hela putsen. 
Dessa gör att om vattnet som finns bundet i putsen fryser kan de expandera 
eftersom luftbubblorna finns. 
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Bakom putsen sitter en vattenresistent isolerskiva som är bra ur fuktsynpunkt. 
Skivan kan inte lagra upp fukten och eftersom skivan är mycket diffusionsöppen 
ventileras fukten bort innan den kommer in till gipsen. Bakom isoleringen sitter 
alltså gipsen, vars egenskaper i fuktig miljö är tveksamma och måste ifrågasättas, 
men i detta fall är det inga problem med tanke på mineralullens egenskaper. [9] 

4.1.5.2 Typ 4 

Det som kan ställa till problem är frostangrepp, armeringskorrosion och kemiska 
angrepp på betongen.  
När vatten i betongens porer fryser ökar det sin volym med 9 %, detta medför att 
det blir så stora spänningar i betongen så att den kan spricka. Något som gör det 
värre är om det finns salt som kan komma i kontakt med betongen. Den hjälper 
vattnet att spränga sönder betongen. Saltet kan komma från havet eller vägsalt, på 
ytterväggar är det normalt inte något stort problem. Vertikala fasadytor är aldrig 
utsatta för stående vatten, och hinner dessutom torka ut mellan skurarna, vilket 
leder till att frostsprickor inte är vanliga i väggelement.[4] 

Armeringskorrosion innebär att när armeringen rostar upptar den större volym, 
mellan två till fem gånger så stor. Detta gör att täckskiktet kan spjälkas loss. Det 
som också sker när det rostar är att lastupptagningsförmågan minskar, vilket på 
lång sikt kan leda till ras. 
Varför armeringen korroderar beror på att koldioxid från luften tränger in i 
betongen och reagerar med de pH-höjande föreningar som finns där. Detta kallas 
karbonatisering och när det når in till armeringen börjar stålet att rosta. 
I vissa miljöer finns det klorider som också kan tränga in i betongen och få 
armeringen att rosta. [4] 

De kemiska angreppen som kan skada betongen är olika syror som kan lösa upp 
betongen eller tränga in i den och reagera med den. Dessa angrepp är sällsynta på 
ytterväggar då syrorna inte förekommer fritt i naturen. Vatten kan lösa upp 
kalciumhydroxid om det får rinna genom betongen till exempel vid en 
vattenläcka. Vid en tillräckligt stor kalkförlust kan detta orsaka 
hållfasthetsförluster. [4] 

Isoleringen påverkas inte av något såvida betongen är intakt, vare sig det är 
cellplast eller mineralull. 

4.1.5.3 Typ 6 

Ytskiktet har samma beständighet som typ 4 och insidan samma som typ 2
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5 Resultat 

 

ParametParametParametParametrrrrarararar    Vägg Vägg Vägg Vägg     
Typ 2Typ 2Typ 2Typ 2    

VäggVäggVäggVägg    
Typ 4Typ 4Typ 4Typ 4    

VäggVäggVäggVägg    
Typ 6Typ 6Typ 6Typ 6    

Miljö 4 1 3 

Pris 2 3 4 

Arbetsbelastning 1 4 2 

Ljud- och brandisolering 3 5 4 

Beständighet 2 5 3 

Summa: 12 18 16 

 

Ovanstående tabell visar resultatet för samtliga tre typer fördelat på de fem 
parametrarna. 
Typ 4, sandwichelementet, fick den högsta slutsumman och kan alltså utnämnas 
till den bästa väggen enligt denna jämförelse. Bra värden på arbetsbelastning, 
isolering och beständighet avgjorde trots dåligt resultat på miljö och lite sämre på 
pris. Betongens egenskaper kommer väl till pass i denna typ av 
byggnadskonstruktion, det visas genom att de två väggar som innehåller betong 
kommer etta och tvåa.  

5.1 Typ 2  

Denna typ kommer sist mycket på grund av att den tar lång tid att bygga upp och 
består av många moment, vilket inte är bra för arbetsbelastningen. Detta är också 
anledningen till att den blir så dyr, vilket drar ner dess poäng. Beständigheten har 
ju också fått dåliga poäng vilket i detta fall inte betyder att den är så dålig som 
jämförelsen visar. Här blev det som så att trots hyfsat god beständighet förlorar 
den mot två konstruktioner som är byggda av betong och mycket bättre. Putsen 
kräver med tiden visst underhåll medan betongen står sig bättre. Även insidan som 
är klädd med gips har större tendens att gå sönder än betongen i typ 4.  

Ur Miljösynpunkt är detta den bästa väggen eftersom den innehåller mestadels bra 
material. Trots mycket bra poäng klarar den inte av att komma ikapp de andra 
konstruktionerna.  

Isoleringen för brand och ljud är inte dålig den heller, men kommer till korta om 
man jämför med betongens massiva och tunga konstruktion. 
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5.2 Typ 4 

Detta är den väggtyp som fick det bästa resultatet, och som på grund av betongens 
positiva egenskaper tar hem full poäng i två grenar och en fyra i en gren.  

Miljön ger inga höga poäng på grund av cementens energikrävande 
tillverkningsprocess. Att betong inte är miljövänlig kompenseras å andra sidan av 
den höga beständigheten. En lång livslängd ger mindre underhåll och mindre 
slitage på miljö och omgivningen under byggnadens livstid. Om byggnaden inte 
behöver byggas om eller rivas, har man i ett långsiktigt perspektiv, sparat miljön, 
även om materialen i tillverkningsskedet kräver mycket energi.  

Ur arbetsbelastningssynpunkt är det ett bra alternativ, eftersom samtliga tunga lyft 
sker med hjälp av kran.  

Isoleringen är tät och väggen är tung, bra ur brand- och ljudsynpunkt, resulterade i 
en femma i den parametern.  

5.3 Typ 6 
Denna konstruktion kom tätt efter typ 4 trots att den inte hade en enda femma. 
På det stora hela har denna konstruktion tagit hem medeltal i varje parameter och 
på detta sätt kommit upp i en bra slutsumma. I prisparametern, som har gett bra 
poäng, är det priset på det färdiga väggelementet som är gällande i jämförelsen. 

I och med att insidan är av trä får konstruktionen ett bättre betyg ur 
miljösynpunkt än typ 4 som har betong även på insidan. Däremot drar träet på 
insidan ner poängen i ljud- och brandisolering eftersom den inte är lika tung. 

Den invändiga monteringen av plastfolie och gips tar mer tid än det färdiga 
sandwichelementet, men det är inte lika många moment som i väggtyp 2, vilket 
resulterar i en tvåpoängare i arbetsbelastning. 

Beständigheten når bara upp i en trea trots att väggen består av mestadels betong. 
Detta beror på att gipsen på insidan drar ner poängen eftersom den lätt går sönder 
vid stötar eller slag och går då inte att laga utan fodrar att skivan byts ut.
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6 Slutsats och diskussion 
Jag har i detta arbete försökt skaffa mig kunskap om olika typer av 
utfackningsväggar, som jag skulle använda till att försöka bestämma vilket material 
som är det bästa att använda. Nu när detta är gjort känner jag att jag har fått 
mycket kunskap i ämnet och att jag vet mycket mer om olika väggar.  

Själva jämförelsen känner jag är lite för liten för att egentligen ge någon 
djupgående information. Det finns många aspekter som är dubbeltydiga och vissa 
som saknas, tyvärr fanns det inte tid och plats i en c-uppsats att ta med allt. Därför 
saknas till exempel en redovisning om fukttransporter, kondensrisker och mer 
djupgående analyser om miljö och arbetsbelastning. Oavsett vad jämförelsen visar 
är det viktiga med rapporten att titta på kommentarerna till jämförelsen och där 
hitta det som jag vill lyfta fram när man ska välja en vägg. Poängtabellen är bara 
ett sätt att förtydliga bedömningen på, och för att få något konkret att 
kommentera. Jämförelsen är ju väldigt subjektiv och poängen är satta av mig, 
skulle någon annan göra samma jämförelse är det inte säkert att resultatet skulle bli 
detsamma. Skulle jämförelsen göras med fler väggtyper och fler parametrar skulle 
en uppgraderad poängskala behövas. På detta sätt händer ännu mer när väggarna 
får olika poäng och slutsumman är inte så given. 

Som jag nämnde i resultatet var det betongen som visade sig bäst kunna klara av 
de parametrar som jag hade ställt upp. Om jämförandet skall vara rättvist behövs 
som sagt fler parametrar jämföra med.  

Genom att titta på resultatet i denna undersökning kommer man fram till att 
sandwichväggen har många positiva egenskaper som gör den mycket 
konkurrenskraftig. Personligen trodde jag när arbetet inleddes att träväggarna 
skulle ta hem segern, dels på grund av att de var lätta och smidiga att arbeta med 
och kunde ju inte vara så dyra. Undersökningen har ju visat att resultatet blev 
precis tvärtom, att arbetskostnaden var mycket mer än vad jag trodde, detta har 
stor del i att det blev som det blev.  

Sammanfattningsvis kan man säga att för att kunna välja en vägg som är den bästa 
till det hus man bygger finns det mycket att tänka på. Hoppas att detta arbete kan 
vara en hjälp på vägen, kompletterat med egna funderingar och parametrar. Då 
finner man nog den konstruktion som lämpar sig bäst till projektet. 
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