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Abstract 

Wood is and has long been one of Sweden’s most exported commodities. The 
industry currently employs about 100 000 people in the country. In conjunction 
with the recent environment discussions the construction of houses should also 
be discussed. The purpose of this study is to promote housing construction in 
solid wood, which in recent years has received more publicity not only in the 
Swedish market but also in central European countries. 

The questions in this project is about identifying the most common exterior wall 
constructions and compare their costs for materials and labor costs during 
assembly. To have a fair comparison, the BBR's energy requirements have been 
the common denominator of the exterior wall constructions. 

The questions have been answered through interviews with manufacturers of 
prefabricated solid wooden walls, wooden stud walls and concrete walls after 
which energy calculations conducted in connection with the development of 
various wall constructions to produce three equal energy-efficient walls. These 
walls have then been compared by their costs. 

The results show that the most common wall of solid wood consists of three to 
five layers of cross-laminated planks that make up a CLT-board. On these 
insulation and façade are applied and thus obtain a wall which is similar to the 
wooden stud wall or concrete wall. It was found after the investigations were 
made that the wall of solid wood is marginally more expensive than the wooden 
stud wall but significantly cheaper than the concrete wall.
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Sammanfattning 

Trä är och har sedan länge varit en av Sveriges mest exporterade råvaror. 
Branschen sysselsätter idag omkring 100 000 människor i landet. I samband med 
de senaste årens miljödiskussioner bör husens uppbyggnad diskuteras. Syftet med 
detta examensarbete är att främja husbyggnation i massivträ som de senaste åren 
fått mer publicitet inte bara på den svenska marknaden men också i 
centraleuropeiska länder.  

Frågorna i detta arbete handlar om att identifiera de vanligast förekommande 
ytterväggskonstruktionerna och jämföra deras materialkostnader samt kostnader 
för arbete vid montering. För att ha kunnat göra en rättvis jämförelse har BBR’s 
energikrav varit den gemensamma nämnaren för ytterväggskonstruktionerna.  

Frågorna har besvarats genom intervjuer med tillverkare av prefabricerade 
massivträväggar, träregelväggar och betongväggar varpå energiberäkningar utförts 
i samband med framtagning av olika väggkonstruktioner för att få fram tre lika 
energieffektiva väggar. Dessa väggar har sedan kostnadsjämförts.  

Resultatet visar att den vanligast förekommande massivträväggen består av tre till 
fem lager korslimmade bräder som tillsammans bildar en KL-skiva. På dessa kan 
isolering och fasad appliceras och på så sätt få en vägg jämförbar med en 
träregelvägg eller betongvägg. Det visade sig efter gjorda undersökningar att 
massivträväggen är marginellt dyrare än träregelväggen men väsentligt mycket 
billigare än betongväggen. 

 

 

 

Nyckelord 

Cross Laminated Timber, Energi, Korslimmat trä, Kostnadsjämförelse, Massivträ 
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1 Inledning 
Trä är ett av våra äldsta byggmaterial och har en lång historia inom husbyggande. 
Materialet är ett av Sveriges största exportprodukter och skogsindustrin 
sysselsätter omkring 100 000 människor i landet1. Det har hög hållfasthet i 
förhållande till sin vikt och är lättare och mindre energikrävande att bearbeta än 
betong och stål. Det är ett förnyelsebart material och skogen i sig bidrar till att 
binda koldioxid2. De gamla timmerhusen har sedan länge fått ge efter för mer 
energieffektiva konstruktioner och vanligast är att trä används som regelverk och 
beklädnadsmaterial i husbyggnation. Den nya massivträtekniken och fokus på 
ekologisk byggande ger trä ett större användande i konstruktioner. Detta 
examensarbete, omfattande 15 hp, skall redovisa om massivträ som väggmaterial 
är ekonomiskt jämförbart med traditionella väggkonstruktioner. 

1.1 Problembeskrivning 

Trä och dess egenskaper är väldokumenterade och är ett vanligt material vid 
byggnation. På grund av brandföreskrifter har det länge varit förbjudet att bygga 
höga flervåningshus med stomme i trä i Sverige. Förbudet har dock hävts efter 
man gjort undersökningar om dess faktiska brandfarlighet. Däremot är massivträ 
ännu inte lika utbrett trots dess fördelar gentemot andra konstruktionstyper. Bland 
annat är massivträ ett miljövänligt byggmaterial och har med nya tekniska 
lösningar goda ljud- och brandisoleringsegenskaper.  

Vidare undersökning av väggar i massivträ och dess termiska egenskaper påvisar 
att det ger bättre komfort och håller en jämnare temperatur än andra 
väggkonstruktioner. Dessa fördelar utvecklas och styrks i Massivträ. Handboken 
20063 där konstruktionsexempel av stommar i massivträ beskrivs.  

I dagsläget byggs hus oftast med väggar av träreglar med isolering eller 
betongväggar med isolering. Genom att undersöka kostnadsskillnaderna på olika 
ytterväggskonstruktioner skulle byggande i massivträ kunna motiveras ytterligare. 

1.2 Syfte mål och frågeställningar 

I det här kapitlet redogörs syfte, mål och frågeställningar. 

1.2.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att främja användandet av ytterväggskonstruktioner 
i massivträ. 

                                                 
1 Skogsindustrierna. Skogsindustrierna. http://www.skogsindustrierna.org/branschen/branschfakta 

(Hämtad 2012-05-14) 

2 Svenskt trä. Träguiden. http://www.traguiden.se/TGtemplates/GeneralPage.aspx?id=950 (Hämtad 

2012-05-14) 

3 Massivträ. Handboken 2006. Bygdsiljum 2006 

http://www.skogsindustrierna.org/branschen/branschfakta
http://www.traguiden.se/TGtemplates/GeneralPage.aspx?id=950
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1.2.2 Mål 

Målet med examensarbetet är att undersöka om massivträväggar skulle kunna 
ersätta vanliga ytterväggar såsom träregelväggar och betongväggar sett ur ett 
kostnadsperspektiv. 

1.2.3 Frågeställningar 

1. Vilken är den vanligaste konstruktionen av en massivträvägg?  

2. Hur förhåller sig en yttervägg i massivträ mot en träregel- och betongvägg 
ur materialkostnadssynpunkt och hur kan den utformas för att uppfylla 
BBR’s energikrav samt hur förändras kostnadsförhållandet när 
arbetskostnaderna tas med i jämförelsen? 

1.3 Metod 

I det här kapitlet redogörs metoderna som används till att besvara respektive fråga. 

1.3.1 Vilken är den vanligaste konstruktionen av en massivträvägg? 

Frågan besvaras genom en litteraturstudie samt en kartläggning genom intervjuer 
med tillverkare av massivträelement.  

1.3.2 Hur förhåller sig en yttervägg i massivträ mot en träregel- och 

betongvägg ur materialkostnadssynpunkt och hur kan den utformas för 

att uppfylla BBR’s energikrav samt hur förändras kostnadsförhållandet 

när arbetskostnaderna tas med i jämförelsen? 

En fallstudie ska utföras där frågan ska besvaras genom att utföra teoretiska 
beräkningar för valda ytterväggskonstruktioner. Valet av ytterväggskonstruktioner 
sker genom kartläggning i form av intervjuer med tillverkare av respektive 
väggtyp. En jämförande kostnadsanalys skall upprättas för materialkostnader för 
en serie ytterväggskonstruktioner; träregelstomme, betongvägg och massivträ med 
isolering. Kalkylen skall påvisa vilka skillnader som finns mellan väggtyperna och 
kunna avgöra om massivträ kan konkurrera med vanliga väggkonstruktioner ur 
kostnadssynpunkt. Väggtyperna skall ingå i ett förutbestämt småhus i Jönköping 
och ska uppfylla BBR’s energikrav på 90 kWh/m2 och år.  

1.4 Avgränsningar 

Förändringar i konstruktionen omfattar endast ytterväggen. Målet är inte att göra 
en så pass energieffektiv konstruktion som möjligt utan bara att använda BBR’s 
krav som riktvärde för att få tre jämförbara konstruktioner. 

I kostnadsanalysen ingår endast väggars materialkostnader och arbetskostnader för 
montering. Här ingår inte kostnader för exempelvis frakt eller kran. 
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Då alla beräkningar är gjorda för hand så har beräkningar för punktformiga 
köldbryggor ignorerats. 

1.5 Disposition 

I kapitel 2, (Teoretisk) bakgrund och förutsättningar beskrivs redan kända fakta i 
ämnet massivträ. Här ingår en kort beskrivning av byggelementets uppbyggnad, 
historia samt några exempel på tidigare arbeten inom samma område. Även 
definitioner samt bakgrund för energiberäkningar framgår här.  

Kapitlet följs av kapitel 3, Genomförande, där det redogörs för hur frågorna 
besvaras del för del. Kapitlet redogör för hur litteraturstudie, intervjuer, fallstudie 
och teoretiska beräkningar har utförts och vad dessa resulterar i. 

Kapitel 4, Resultat och analys redogör vad vi har kommit fram till, vilken 
trovärdighetsgrad de har och varför. Detta kapitel åtföljs av kapitel 5, Diskussion 
där svaren på frågorna diskuteras utifrån de valda metoderna vilka även dessa 
diskuteras ur lämplighetssynpunkt och utförandesynpunkt. 

Efter dessa ligger kapitel 6, Slutsatser och rekommendationer där de viktigaste 
resultaten av undersökningen framgår, samt hur arbetet skulle kunna fortsättas 
och utvecklas ytterligare.  

Sist i rapporten ligger Referenser, Sökord och Bilagor.
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2 Teoretisk bakgrund och förutsättningar 
Detta kapitel innehåller definitioner på termer som används i rapporten och 
tidigare kända fakta och förutsättningar som ligger till grund för projektet. 

2.1 Definitioner 

2.1.1 Massivträ 

Massivträ används ofta i dagligtal för att beskriva ett föremål eller en produkt av 
trä som enbart består av en massa eller ett lager trä. I denna rapport definieras 
massivträ som en produkt menad för konstruktionslösningar i  väggar, tak och 
bjälklag, där ett element består av tre eller fler lager korslimmade träskivor som 
tillsammans skapar ett massivt träelement. Produkten går under olika benämningar 
med samma betydelse, såsom KL-trä4, korslimmade massivträpaneler5, samt CLT 
(Cross Laminated Timber)6 och kan ses på bild 1 nedan. 

 

Bild 1. Bild av en massivträvägg från KLH solid wood Scandinavia AB 

Krysslimmade skivor, CLT (cross laminated timber), består av flera lager 
hoplimmade träskivor. Trä sågas till bräder och torkas för att uppnå en godkänd 
fuktkvot. Bräderna limmas sedan ihop till skivor. För att få fram större längder av 
bräderna används fingerskarvning. Ett exempel på hur detta kan se ut ses på bild 2 
nedan. Träets ändar sågas då i ett sicksackmönster och fogas sedan samman och 
hyvlas för att få en slät yta. 3 till 9 lager, i udda antal, med träskivor limmas med 
fiberriktningen för varje skikt ortogonalt mot det intilliggande.  

 

                                                 
4 Martinson Group AB. Martinsons. http://martinsons.se/kl-tra (Hämtad 2012-05-14) 
5 KLH solid wood Scandinavia AB. KLH. 

http://www.klhscandinavia.se/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=34&lang

=sv (Hämtad 2012-05-14) 
6 Stora Enso AB. Stora Enso. http://www.storaenso.com/products/wood-products/products/clt-cross-

laminated-timber/Pages/cross-laminated-timber-clt.aspx (Hämtad 2012-05-14) 

http://martinsons.se/kl-tra
http://www.klhscandinavia.se/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=34&lang=sv
http://www.klhscandinavia.se/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=34&lang=sv
http://www.storaenso.com/products/wood-products/products/clt-cross-laminated-timber/Pages/cross-laminated-timber-clt.aspx
http://www.storaenso.com/products/wood-products/products/clt-cross-laminated-timber/Pages/cross-laminated-timber-clt.aspx


Bakgrund och förutsättningar 

9 

 

Bild 2. Bild av fingerskarvning från Martinsons AB 

Tjockleken på skivorna varierar och t.ex. 3-skiktsväggar kan fås i flera olika 
tjocklekar. Väggarna kan tillverkas i tjocklekarna 60 – 500 mm, med en höjd på 
2,95 m och längd upp till 16,5 m enligt de olika tillverkarnas hemsidor. Varannan 
skiva i de mittersta lagerna av väggen kan också tillverkas med luftspringor för 
bättre isoleringsförmåga och ger utrymme för installationer vilket framgår i 
7Trälyftet ett byggsystem i massivträ för flervåningshus på s.63. 

2.1.2 Atemp 

Ytan av samtliga våningsplan som är avsedda att värmas till mer än 10 °C. Arean 
begränsas av ytterväggarnas insida och inkluderar eventuella innerväggar och 
diverse vertikala öppningar enligt BBR 20128 

2.1.3 Byggnadens energianvändning 

Så kallad köpt energi, vilket omfattar normalt levererad energimängd under ett år 
till en byggnad, för bland annat uppvärmning, tappvarmvatten samt byggnadens 
fastighetsenergi.9  

2.1.4 Byggnadens fastighetsenergi 

Här räknas fastighetselen som är kopplad till byggnadens elanvändande apparatur, 
inom, under, eller utanpå byggnaden. I posten ingår bland annat fast belysning 
samt energi som krävs för att driva pumpar, fläktar samt motorer och kylsystem.10  

                                                 
7 Adolfi, Bengt och Hameury, Stéphane med flera. Trälyftet ett byggsystem i massivträ för 

flervåningshus.s.31. Stockholm AB Svensk Byggtjänst 2005 
8 Boverket. Kap. 9 Energihushållning. Regelsamling for byggande, BBR 2012. s.262. 2011 
9 Ibid, s.262 
10 Ibid, s.262 
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2.1.5 Byggnadens specifika energianvändning 

Byggnadens energianvändning fördelat på Atemp. Den specifika 
energianvändningen uttrycks i kWh/m2 och år och exkluderar hushållsenergi samt 
verksamhetsenergi.11  

2.1.6 Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient Um 

Den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten för byggnadsdelar och 
köldbryggor bestäms enligt nedanstående formel på bild 3 samt uttrycks i 
W/m2K.12  

 

 

Bild 3. Formel för att beräkna genomsnittlig värmegenomgångskoefficient från 

BBR 2012, Boverket 

 

Ui Värmegenomgångskoefficient för byggnadsdel i W/m2K. 

Ai Arean för byggnadsdelen i:s yta mot uppvärmd inneluft uttryckt i m2. 
För fönster och dörrar samt liknande så beräknas Ai med 
karmyttermått. 

Ѱk Värmegenomgångskoefficienten för den linjära köldbryggan k 
uttryckt i m. 

lk Längden för den linjära köldbryggan k mot uppvärmd inneluft 
uttryckt i m. 

χj Värmegenomgångskoefficienten för en punktformig köldbrygga j 
uttryckt i W/K. 

Aom Den sammanlagda omslutande arean mot uppvärmd inneluft såsom 
ytterväggar, tak och golv uttryckt i m2. 

2.1.7 Hushållsenergi 

Detta är den energi som används för att driva exempelvis diskmaskin, tvättmaskin 
och andra apparater avsedda för hushållsändamål.13  

                                                 
11 Ibid, s.263 
12 Ibid, s.263 
13 Ibid, s.264 
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2.1.8 Innetemperatur 

Den avsedda temperaturen inomhus då byggnaden brukas.14  

2.1.9 Klimatzon III 

En av de tre klimatzoner som Sverige delats upp i, där Jönköpings län ingår och 
som har ett energikrav på 90 kWh/m2 Atemp och år.15  

2.2 Fakta och förutsättningar 

2.2.1 Historia Korslimmat (CLT)-trä 

Historia KL (CLT)-skivor 

Att bygga flervåningshus av trä var i över ett sekel förbjudet i Sverige. Förbudet 
infördes 1874 som ett resultat av de många stadsbränder som inträffade under den 
här tidsperioden. I och med Sveriges medlemskap i EU hävdes lagen och 
unionens byggproduktdirektiv anammades. Detta direktiv ställer istället upp 
funktionskrav, det vill säga att vilket material som helst får användas så länge de 
uppfyller uppställda funktionskrav vilket framgår i artikeln Trä mot höga höjder från 
tidningen Arkitekten.16 

KL-skivor, eller CLT, kommer ursprungligen från Lausanne och Zürich, Schweiz, 
där det började utvecklas i början av 1990-talet. Från början existerade flertalet 
olika patentskyddade utförande av konstruktionstypen och först 1996 gjordes 
statliga forskningar kring det. Denna forskning resulterade i den typen av 
korslimmade skivor som används i dagens läge.17 Användandet av KL-skivor var i 
början inte särskilt utbrett men fick ett uppsving i efter millennieskiftet. Det ökade 
användandet kan till viss del tillskrivas den ökande miljömedvetenheten i 
byggande. I Sverige bidrog lagändringar till att KL-skivor och stomelement av trä i 
allmänhet blev mer efterfrågat.  

 

 

 

 

 

                                                 
14 Ibid, s.264 
15 Ibid, s.265 
16 Näslund, Elisabet. Trä mot höga höjder. Arkitekten, Maj 2008. Uppdaterad 2008-09-23 

http://www.arkitekt.se/s34608  (Hämtad 2012-05-14) 
17 FPInnovations 2010. Cross Laminated Timber: a Primer, 

http://www.forintek.ca/public/pdf/Special_Pub_Order_Form/SP52CrossLaminatedTimber_the%20boo

ok.pdf s.7 (Hämtad 2012-05-14) 

http://www.arkitekt.se/s34608
http://www.forintek.ca/public/pdf/Special_Pub_Order_Form/SP52CrossLaminatedTimber_the%20boook.pdf
http://www.forintek.ca/public/pdf/Special_Pub_Order_Form/SP52CrossLaminatedTimber_the%20boook.pdf
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2.2.2 Befintliga utredningar om massivträ 

Lena Gollvik, Massivträ som väggmaterial 

I arbetet gjordes en jämförande analys av termisk komfort och årlig 
energiförbrukning mellan massivträvägg med och utan isolering med 3 andra 
väggkonstruktioner. I rapporten konstateras att den största betydelsen för 
byggnadens energiförbrukning har med U-värdet att göra, men att komforten i 
huset är beroende på materialens värmelagrande förmåga.18 

Bas Boellaard, Ard-Jan Lootens, An Application of the Massive Timber 
Structure in a Multi-Storey Housing Design 

Målet med arbetet var att introducera svenska byggsystem i massivträ till den 
holländska marknaden. Detta skulle göras genom att analysera ett flerbostadshus 
av massivträ i Växjö och presentera det i sin helhet. I arbetet konstateras att 
flerbostadshus i massivträ kan hålla en god standard vad gällande hållfasthet men 
även brand. Det man ville undersöka mer efter arbetet var hur man kan göra 
bjälklagen bättre samt en kostnadsundersökning. 19 

Massivträ handboken 2006 

Denna handbok är resultatet av forskning kring massivträ som byggnadsmaterial. 
Aspekter som ljud- och brandegenskaper, användning av materialet i stomsystem 
etc. tas upp.3 

2.2.3 Teoretiska formler 

Här redogörs för de teoretiska formler som används i genomförandet. 

För alla U-värdeberäkningar samt Psi(Ψ) - värden tillämpas Isolerguiden Bygg 0620 
om ingenting annat anges.  

Beräkning av regelandel i takbjälklag 

Regelandel = (c/c avstånd - regelbredd)/c/c avstånd 

Beräkning av u-värde med lambda-värdemetoden 

Rλ = α x λisol + β x λregel där α är andelen isolering och β andelen takstolar. 

Uλ = 1/Rλ 

Beräkning av u-värde med u-värdesmetoden 

Ru = α x Risol + β x Rregel där α är andelen isolering, β andelen takstolar, Risol är 
R för skikten med enbart isoleringen och Rregel är R för skikten med reglar. 

Uu = 1/Ru 

                                                 
18 Gollvik, Lena. Massivträ som väggmaterial. Chalmers Tekniska Högskola. Göteborg 2005 
19 Boellaard, Bas och Lootens, Ard-Jan. An application of the Massive Timber Structure in a Multi-

Storey Housing Design. Luleå Tekniska Universitet 2007 
20 Swedisol – föreningen för tillverkare av högeffektiv mineralullsisolering. Anderlind, Gunnar och 

Stadler, Claes-Göran. Isolerguiden Bygg 06 
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Beräkning av u-medelvärde 

Umedel = (2 x Uλ x Uu)/( Uλ + Uu) 

Isolerguidens beräkningsmodell för u-värde på platta på mark 

Karakteristisk längd; B’ = 2 x A/P där A är arean från insidan av ytterväggarna 
och plattans perimeter P är den sammanlagda längden av de linjer som begränsar 
arean. 

Ekvivalent marktjocklek; dt = w + λ(Rsi + Rf + Rse) där w är väggens tjocklek, λ 
markens λ-värde, Rf värmemotstånd hos plattan och Rsi samt Rse 

värmeövergångsmotstånd.  

Då dt > B’ används U = λ/(0,457B’ + dt) där λ är markens λ-värde. 

Beräkning av u-värde genom λ-värdemetoden för sandwichvägg samt 

massivträvägg 

Rλ = Rse + Rse + d1/ λ1 + d2/ λ2….. 
U = 1/ Rλ 

Beräkning av u-värde genom u-värdemetoden för träregelvägg 

Uu = A1 x U1 + A2 x U2  + A3 x U3  + A4 x U4  

Ru = 1/ Uu 

Beräkning av u-värde genom λ-värdemetoden för träregelvägg 

1 λ = Regelandel skikt 1 x λ regelskikt 1 + Isoleringsandel skikt 1 x λ 
isoleringsskikt 1 

2 λ = Regelandel skikt 2 x λ regelskikt 2 + Isoleringsandel skikt 2 x λ 
isoleringsskikt 2 

Rλ = Rse + Rsi + Rövriga material (ex.gips) + skikttjocklek 1 / 1 λ + skikttjocklek 2 
/ 2 λ 

Beräkning av u-medelvärde för träregelvägg 

RT = (Ru + Rλ)/2 

U = 1/RT 

Beräkning av köldbrygga Ѱ för yttervägg/takbjälklag 

Ѱ = -0,001607 + 0,1539 x λ0,8 + 3,118 x (λ x db2)1,6 + 0,1926 x (λ x db1)0,6 + 1,562 
x 10-5 x (dv2/db2)-2 + 2,839 x 10-4 x (dv1/db2)-2 + 0,9686 x 10-3 x (dv1/db1)1,6 

Beräkning av köldbrygga Ѱ för yttervägg/golv 

Ѱ = -0,1062 + 0,1558 x R-1,4 + 0,1514 x d + 0,01856 x b0,4 + 0,09401 x (λ/h)-0,2 
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Beräkning av köldbrygga Ѱ för ytterväggshörn för träregelvägg 

Ѱ = -0,02446 + 3,055 x λ1
2 + 0,03141 x (λ1/λ2)0,2 – 3,244 x 10-8 x (λ1 x d2)-1,6 + 

0,05844 x (d1/b)-0,6 – 7,431 x 10-4 x (d2/b)-2 

Beräkning av köldbrygga Ѱ för fönstersmygar och dörrsmygar för 

träregelvägg samt massivträvägg 

Ѱ = -2,358 x 10-2 – 6,447 x 10-6 x d2
-2 + 6,263 x 10-2 x (b/d2)0,4 + 1,342 x 10-2 x 

(d3/d2)0,4 + 6,456 x 10-4 x (d3/d1)-1,6 

Beräkning av köldbrygga Ѱ för fönstersmygar och dörrsmygar för 

sandwichelement 

Ѱ = -4,654 x 10-2 +6,442 x 10-2 x (b/d2)0,6 + 4,849 x 10-2 x (d3/d2)0,2 

BBR’s formel för beräkning av Um – värde21 

 

Bild 4. Formel för att beräkna genomsnittlig värmegenomgångskoefficient från 

BBR 2012, Boverket 

Um= (ΣUA + ΣlΨ ) / Aom 

ΣUA = Utak x Atak + Ugolv x Agolv + Uvägg x Avägg + Ufönster x Afönster + Udörrar x Adörrar 

ΣlΨ = ltak/vägg x Ψtak/vägg + lgolv/vägg x Ψgolv/vägg + lvägghörn x Ψvägghörn + lfönstersmygar x 
Ψfönstersmygar + ldörrsmygar x Ψdörrsmygar 

Aom = Atak + Agolv + Avägg + Afönster + Adörrar 

 

Beräkning av husets energibalans 

Etotalt = Et + Eov + Ev + Evv + Evvs – Eg 

Etotalt är den totala energianvändningen.  

Specifik energianvändning22 

Specifik energianvändning = Etotalt/Atemp (kWh/m² per år) 

Beräkning av gratisenergi 23 

Eg = 0,7 * Eel + 0,2 * Evv + Esol + Ep 

                                                 
21 Boverket. Kap. 9 Energihushållning. Regelsamling for byggande, BBR 2012.s. 263. 2011 
22 Ibid, s.263 
23 Boverket. Småhusindata. Indata för energiberäkningar i kontor och småhus. s.28. 2007 
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Gradtimmar 24 

Gt = (Ti-Tu) * 24 * n 

n = Antal dagar månad 

Ti = Innetemperatur i °C  

Tu = Utetemperatur i °C 

Energibehov transmission25 

Et = (ΣUA + ΣlΨ + ΣX) *Gt 

Energibehov ventilation 26 

Ev = 0,33 * n * V * Gt 

Energibehov varmvatten 27 

Evv = (5 * antal lägenheter + 0,05 * uppvärmd area) * 365 

Energibehov fastighetsel 28 

Evvs: varierar mellan 4-37 kWh/m² per år 

Hushållsel 29 

Eel = (2500 + 800 * antal personer) 

Tillskottsvärme från personer 30 

Ep = (14h * 0,080kW * antal personer) * 365 

Energibehov ofrivillig ventilation 31 

Eov = 0,33 * nov * V * Gt 

Energibehov för att värma 1 m3 luft 1°C = 0,33 Wh 

nov = 0,1 oms/h 

V = Husets volym i m³ 

                                                 
24 A Berg, Samuel. Beräkning av Energibehov. Byggteknik Byt 1b Energieffektivisering. s.32. 2:a uppl. 

Lärnö AB, 2007 
25 Ibid, s.35 
26 Ibid, s.37 
27 Ibid, s.39 
28 Boverket. Samlingsdokument – referensvärden: Underlagsrapporter för att ta fram referensvärden 

för energianvändning I befintliga småhus, flerbostadshus och lokaler. s.67.  Upplaga 2. 2006 
29 Boverket. Småhusindata. Indata för energiberäkningar i kontor och småhus. s.28. 2007. 
30 Ibid, s.28 
31 Warfvinge, Catarina och Dahlbom, Mats. Värme. Projektering av VVS-installationer. s. 4:12. uppl. 

1.2.Studentlitteratur AB, Lund, 2010 
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Tillskottsvärme av solvärme 32 

Esol = transmitterad solinstrålning * fönsterarea * F1 

F1 = Avskärmningsfaktor i % 

I denna beräkning ingår inte instrålningstätheten och strålningens infallsvinkel.

                                                 
32 Höglund, Ingemar, Petterson, Owe och Åhlgren, Bernhard. Fönsterteknik. s.26. Stockholm. 

Byggförlaget, 1984 



Genomförande 

17 

3 Genomförande 
I detta kapitel redogörs vilka metoder som har använts, hur dessa har använts 
samt resultatet av dem.  

3.1 Litteraturstudie  

Information om ämnet har sökts i databaser och i högskolans bibliotek. Övriga 
sökningar har gjorts med hjälp av Google där ledande sökord såsom ”massivträ”, 
”massivträväggar”, ”KL-trä”, ”Korslimmat trä”, ”CLT” och relevanta följdord 
använts. 

Urvalet av artiklar och tidsskrifter som funnits har behandlat massivträets 
brandsäkerhet, fuktsäkerhet och hållfasthet. I de texter som granskats och där 
massivträväggars uppbyggnad framgår så är författarna av respektive vetenskaplig 
artikel överens om att den vanligaste konstruktionen av en massivträvägg består av 
ett ojämnt antal lager korslimmade skivor. Tjockleken på skivorna beror till största 
del på den last väggen ska hålla för samt ljud- och brandkrav.  

Anledningen till att skivorna har ett ojämnt antal lager är för att spänningarna 
mellan lagren i skivan bör vara symetrisk vilket framgår i rapporten Structural design 
of Cross Laminated Timber (CLT) by advanced plate theories från 2010. I rapporten 
framgår att ojämna antal lager ger symetriska spänningar medan ett jämnt antal 
lager, exempelvis fyra, skapar en asymmetri och förflyttar spänningarna vilket 
således ger ett ”onödigt” lager utan förmåga att ta större spänningar.33 

Även den vetenskapliga artikeln Very Tall Wooden Buildings with Cross Laminated 
Timber vars koncept var att utreda hur en byggnad på upp emot 150m skulle kunna 
byggas med massivträelement redogör för produktens uppbyggnad som ett 
väggelement av 3, 5, 7, eller fler lager som i allmänhet bestäms och begränsas 
utifrån brand- och ljudtekniska samt lastbärande krav.34 

3.2 Intervjuer 

Frågor med syfte att fastställa den vanligaste väggkonstruktionen för 

massivträvägg 

Vid val av informanter gällande massivträ, har efter litteraturstudie nyckelord som 
”massivträ”, ”korslimmat trä”, ”hustillverkare massivträ” använts i sökmotor på 
internet för att hitta de tre företag som intervjuats. Dessa tre aktörer var vid 
tillfället de till synes enda på den svenska marknaden. 

Intervjuer med företag har genomförts över telefon där svaren antecknades för 
hand. Frågor och tanken bakom dem följer nedan och därefter redovisas svaren 
från tillverkare i tabellform. Tillverkare är anonyma och kontaktperson refereras 
t.ex. som ”kalkylator”. 

                                                 
33 R.Stürzenbecher, K. Hofstetter och J.Eberhadsteiner. Structural design of CrossLaminated Timber 

(CLT) by advanced plate theories. Vienna University of Technology 2012. Composites Science and 

Technology Volume 70, 2012 
34 J.W.G.Van De Kuilen, A.Ceccotti, Zhouyan Xia och Minjuan He. Very Tall Wooden Buildings with 

Cross Laminated Timber. Procedia Engineering Volume 14, 2011 



Genomförande 

18 

1. Vilka väggtyper tillverkar ni? 
För att kunna få en bra överblick av utbudet hos respektive tillverkare och 
se likheter och/eller olikheter mellan dem. 

2. Hur stora volymer av respektive väggtyp tillverkar ni? Vilken är den 
vanligaste väggtypen? 
För att avgöra vilken massivträvägg som är vanligast är tillverkade volymer 
viktigast att veta. Om exakta siffror inte kan anges är den andra frågan ett 
förtydligande. 

3. Har ni kapacitet att leverera mera eller finns det hinder/orsaker att 
inte mer levereras? 
Denna fråga syftar till att undersöka om tillverkare hade svårt att möta 
efterfrågan och därav kunna avgöra den nuvarande marknadssituationen. 

4. Får ni förfrågningar om väggtyper ni inte levererar? 
Frågan syftar till att redogöra för väggtyper som inte var kända. Detta 
skulle kunna utgöra underlag för ytterligare utredningar.  

5. Förekommer färdigisolerade element eller utförs det på plats av 
annan part? 
Då isolering är nödvändigt för att klara energikraven ställdes denna fråga 
för att kunna ge insikt i utförandet och därav kunna skapa egna exempel. 

6. Vilka beställer av er? 
För att skapa en överblick av potentiella beställare för det framtagna 
husexemplet och kartlägga dess omfång.  
 

Tillverkare 1 - En försäljningsingenjör svarade på frågorna. 

Tillverkare 2 - En VD svarade på frågorna. 

Tillverkare 3 - En chef för forskning och utveckling svarade på frågorna. 
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Tabell 1. Visar svar på frågorna till respektive massivträväggstillverkare med 

syfte att fastställa den vanligaste väggkonstruktionen för massivträvägg. 

 Tillverkare 1 Tillverkare 2 Tillverkare 3 

Vilka väggtyper 
tillverkar ni?  

KL-skivor 

3, 5, 7, 9, 11 lager 

70, 95, 120, 145, 170 
mm 

KL-skivor 

3, 5, 7, 9 lager 

57 till 258 mm, upp 
till 500 mm kan fås 

KL-skivor 

3, 5, 7, 9 lager 

60, 80, 90, 120 upp till 
320 mm 

Hur stora volymer 
av respektive 
väggtyp tillverkar 
ni? Vilken är den 
vanligaste 
väggtypen? 

20 000 m²/år i 
Sverige  

120 mm skivan är 
vanligast för småhus 

650 000 m²/år för 
hela den europeiska 
marknaden 

120 000 m³ 
(kubik)/år för hela 
den europeiska 
marknaden 

100 mm skivan är 
vanligast 

Har ni kapacitet att 
leverera mera eller 
finns det 
hinder/orsaker att 
inte mer levereras? 

Ja, vi kan leverera det 
dubbla 

Ja, efterfrågan är låg i 
Sverige 

Ja, det beror på 
marknaden 

Får ni förfrågningar 
om väggtyper ni 
inte levererar? 

Nej, det som 
efterfrågas kan fås 

Nej, det går att lösa Nej, det mesta går att 
lösa 

Förekommer 
färdigisolerade 
element eller utförs 
det på plats av 
annan part? 

Ja, men beror på 
projektets storlek. 
Enbart skivor för 
småhus 

Nej, utförs av annan 
part 

Ja, det finns förädlade 
skivor 

Vilka beställer av 
er? 

Peab, Skanska etc. 

Alla olika slags 
byggare 

Beställare med mer 
avancerade 
konstruktioner 

Distributörer och 
privata företag 
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Frågor med syfte att fastställa den vanligaste väggkonstruktionen för 

träregel- och betongvägg 

För jämförelsen av massivträväggen med träregel- och betongvägg intervjuades 
tillverkare av respektive vägg. Dessa tillverkare valdes slumpmässigt från opartiska 
internetsidor. Tillverkare av träregelvägg slumpades fram genom hus.se35, en 
jämförelsesida som listar alla hustillverkare i Sverige. Betongväggstillverkare 
slumpades från byggfaktadocu.se36, en sökmotor för produktinformation om 
byggvaror, där sökordet ”betong” användes. Den vanligaste väggkonstruktionen 
för massivträ har utretts genom intervjuer för frågeställning 1. 

Intervjuer med företag har genomförts över telefon där svaren antecknades för 
hand. Frågor och tanken bakom dem följer nedan och därefter redovisas svaren 
från tillverkare i tabellform. Tillverkare är anonyma och kontaktperson refereras 
t.ex. som ”kalkylator”. 

1. Vilka väggkonstruktioner tillverkar ni? 
För att kunna få en bra överblick av utbudet hos respektive tillverkare och 
se likheter och/eller olikheter mellan dem. 

2. Hur stora volymer av respektive väggkonstruktion tillverkar ni? 
Vilken är den vanligaste väggkonstruktionen? 
För att avgöra vilken träregel-/betongvägg som är vanligast är tillverkade 
volymer viktigast att veta. Om exakta siffror inte kan anges är den andra 
frågan ett förtydligande. 

3. Har ni kapacitet att leverera mera eller finns det hinder/orsaker att 
inte mer levereras? 
Denna fråga syftar till att undersöka om tillverkare hade svårt att möta 
efterfrågan och därav kunna avgöra den nuvarande marknadssituationen. 

4. Får ni förfrågningar om väggkonstruktioner ni inte levererar? Vilka? 
Frågan syftar till att redogöra för väggtyper som inte var kända. Detta 
skulle kunna utgöra underlag för ytterligare utredningar. 

5. Är alla väggar prefabricerade eller bygger ni dem på plats? 
Då fokus i jämförelsen ligger hos förtillverkade väggar är det nödvändigt 
att veta tillverkarens utbud och om det avviker från andra. 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Quality Unlimited AB. HUS.se . www.hus.se . (Hämtad 2012-05-14) 
36 Docu i Sverige AB. Bygg Fakta DOCU. www.byggfaktadocu.se . (Hämtad 2012-15-14) 

http://www.hus.se/
http://www.byggfaktadocu.se/
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Svar betongväggstillverkare 

Tillverkare 1 - En säljare av bostäder svarade på frågorna. 

Tillverkare 2 - En kalkylator svarade på frågorna. 

Tillverkare 3 - En försäljningschef svarade på frågorna. 

Tabell 2. Visar svar på frågorna till respektive betongväggstillverkare med syfte 

att fastställa den vanligaste väggkonstruktionen för betongvägg. 

 Tillverkare 1 Tillverkare 2 Tillverkare 3 

Vilka 
väggkonstruktioner 
tillverkar ni? 

Sandwichvägg 

”Egen konstruktion” 

Sandwichvägg 

Massiva betongväggar 

”Egen konstruktion” 

Sandwichvägg 

Hur stora volymer 
av respektive 
väggkonstruktion 
tillverkar ni? Vilken 
är den vanligaste? 

70 000 m²/år totalt 
för alla väggtyper 

300-350 m²/vecka 
totalt för alla 
väggtyper 

Egna 
väggkonstruktionen 
är vanligast 

Inga uppgifter om 
volymer. 

Har ni kapacitet att 
leverera mera eller 
finns det 
hinder/orsaker att 
inte mer levereras? 

Ja, kommer kunna 
leverera 90 000 m²/år 
efter expansion 

Ja, har liten 
produktion men 
större kapacitet för 
stora beställningar 

Nej, levererar med 
full kapacitet 

Får ni förfrågningar 
om 
väggkonstruktioner 
ni inte levererar? 
Vilka? 

Ja, då gäller det 
skalväggar 

Ja, skalväggar, 
ensidigt isolerade och 
lättbetongväggar 

Nej 

Är alla väggar 
prefabricerade eller 
bygger ni dem på 
plats? 

Ja, alla är 
prefabricerade 

Ja, alla är 
prefabricerade 

Ja, alla är 
prefabricerade 

Vilka beställer av 
er? 

NCC, Skanska m.fl.  

Lantbrukare 

Stora företag beställer 
massiva betongväggar 

Privatkunder beställer 
sandwich och egna 
konstruktionen 

Större företag 
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Svar träregelväggstillverkare 

Tillverkare 1 - En kalkylator svarade på frågorna. 

Tillverkare 2 - En kalkylator svarade på frågorna. 

Tillverkare 3 - En chef för teknik- och produktutveckling svarade på frågorna. 

Tabell 3. Visar svar på frågorna till respektive träregelväggstillverkare med 

syfte att fastställa den vanligaste väggkonstruktionen för träregelvägg. 

 Tillverkare 1 Tillverkare 2 Tillverkare 3 

Vilka 
väggkonstruktioner 
tillverkar ni? 

En vägg med två 
regelskikt 

Tre väggar i olika 
utföranden med två 
regelskikt 

En vägg med ett 
regelskikt 

Hur stora volymer 
av respektive 
väggkonstruktion 
tillverkar ni? Vilken 
är den vanligaste? 

Uppskattad leverans 
på 225 m vägg i 
veckan 

Inga uppgifter för 
volymer. Vanligaste 
väggen är 220 mm + 
45 mm skikt 

137000 m²/år 

Har ni kapacitet att 
leverera mera eller 
finns det 
hinder/orsaker att 
inte mer levereras? 

Ja, men siktar inte på 
att bli större utan vill 
hålla en bra 
kvalitetsnivå 

Ja, det är marknaden 
som viker sig 

Ja, det finns dubbel 
kapacitet 

Får ni förfrågningar 
om 
väggkonstruktioner 
ni inte levererar? 
Vilka? 

Nej Nej Ja, väggar med två 
regelskikt efterfrågas 

Är alla väggar 
prefabricerade eller 
bygger ni dem på 
plats? 

Ja, alla är 
prefabricerade 

Ja, alla är 
prefabricerade 

Ja, alla är 
prefabricerade 

Vilka beställer av 
er? 

Privatkunder. Har 
samarbete med NCC 

Privatkunder men 
även en del företag 

Privatkunder men 
även större företag 
som NCC, Skanska, 
Peab, HSB etc. 
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Frågor med syfte att fastställa väggkonstruktionernas materialkostnader 

För kostnadsjämförelsen intervjuades samma företag som i föregående intervjuer 
om deras priser och u-värden för väggarna. Alla frågor ställdes vid samma tillfälle. 
Dessa uppgifter användes som stöd och till att jämföra med framtagna 
kostnadsanalyser för att uppskatta deras rimlighet. 

Intervjuer med företag har genomförts över telefon där svaren antecknades för 
hand. Frågor och tanken bakom dem följer nedan och därefter redovisas svaren 
från tillverkare i tabellform. Tillverkare är anonyma och företag och 
kontaktperson refereras t.ex. som ”större företag” och ”kalkylator”. 

1. Vad är ert pris för respektive väggkonstruktion? 
Genom att kartlägga olika tillverkares priser för väggkonstruktioner kan det 
användas till att jämföra det framtagna resultatets rimlighet.  

2. Vad har respektive väggkonstruktion för u-värde? 
Information om u-värden på olika väggkonstruktioner kan användas till att 
skissa fram troliga väggkonstruktioner. 

Svar massivträtillverkare 

Tillverkare för massivträväggar är i ordning desamma om beskrivits under 
rubriken ”Intervjuer” för frågeställning 1. 

Tabell 4. Visar svar på frågorna till respektive massivträväggstillverkare med 

syfte att fastställa väggkonstruktionernas materialkostnader. 

 Tillverkare 1 Tillverkare 2 Tillverkare 3 

Vad är ert pris för 
respektive 
väggkonstruktion? 

Enbart skiva: 

350-1200 kr/m² 

95 mm: 536 kr/m² 

120 mm: 605 kr/m² 

Priser är inkl. 
datorstyrd 
sågning/fräsning 

Exkl. moms, frakt 
och projektering 

Enbart skiva: 

95 mm: 895 kr/m² 

120 mm: 980 kr/m² 

Priser är inkl. 
datorstyrd 
sågning/fräsning och 
finslipning av yta 

Exkl. moms och frakt 

Enbart skiva: 

450-500 €/m³ 

100 mm: 40-50 €/m² 

Priser är exkl. moms, 
frakt och montage 

Vad har respektive 
väggkonstruktion 
för u-värde? 

95 mm: U = 1,2 

120 mm : U = 1,0 

95 mm: U = 1,0 90 mm: U = 1,22 

100 mm: U = 1,1 

120 mm: U = 0,92 
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Svar betongväggstillverkare 

Tillverkare för betongväggar är i ordning desamma om beskrivits under rubriken 
”Intervjuer” för frågeställning 2 

Tabell 5. Visar svar på frågorna till respektive betongväggstillverkare med syfte 

att fastställa väggkonstruktionernas materialkostnader. 

 Tillverkare 1 Tillverkare 2 Tillverkare 3 

Vad är ert pris för 
respektive 
väggkonstruktion? 

Sandwichvägg: 2000 
kr/m² 

”Egen konstruktion”: 
2200 kr/m² 

Priser är inkl. fri 
montering inom 10 
mil från fabrik 

Exkl. moms, inre och 
yttre beklädnad 

”Egen konstruktion”: 
1600-1650 kr/m² 

Priset är exkl. moms 
och frakt 

Lämnar inte ut 
prisuppgifter 

Vad har respektive 
väggkonstruktion 
för u-värde? 

Sandwichvägg: U = 
0,17 

”Egen konstruktion”: 
U = 0,14 

”Egen konstruktion” 
i olika utföranden: U 
= 0,19 0,17 0,11 och 
0,10 

Inga uppgifter om u-
värde 

Svar träregelväggstillverkare 

Tillverkare för träregelväggar är i ordning desamma om beskrivits under rubriken 
”Intervjuer” för frågeställning 2. 

Tabell 6. Visar svar på frågorna till respektive träregelväggstillverkare med 

syfte att fastställa väggkonstruktionernas materialkostnader. 

 Tillverkare 1 Tillverkare 2 Tillverkare 3 

Vad är ert pris för 
respektive 
väggkonstruktion? 

775 kr/m² 

Priset är inkl. moms, 
inre och yttre 
beklädnad 

Exkl. frakt och 
montage 

195+45 mm: 1000 
kr/m² 

220+45 mm: 1200 
kr/m² 

220+45+70 mm: 
1500 kr/m² 

Priserna gäller för 
fabriksarbete samt 
material 

Inga prisuppgifter för 
enskilda väggar. Säljer 
färdiga hus 

Vad har respektive 
väggkonstruktion 
för u-värde? 

U = 0,19 för enda 
väggen 

195+45: U = 0,162 

220+45: U = 0,149 

220+45+70: U = 0,11 

U = 0,16 för enda 
väggen 
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3.3 Fallstudie 

För fallstudien har metoden teoretiska beräkningar använts. Ett enfamiljshus med 
rimliga proportioner och egenskaper har tagits fram. Dessutom bestämdes utifrån 
intervjuer ett exempel på varje väggkonstruktion. Detta hus och 
väggkonstruktionerna används sedan i energiberäkningarna där väggarna får 
likvärdiga Um-värden. Väggarnas kostnader beräknas sedan med hjälp av 
kalkylprogrammet Bidcon och redovisas. 

3.3.1 Valda konstruktionsdelar 

För jämförelsen skapades ett fiktivt hus. Huset bestämdes till att vara en vanlig 
enfamiljsvilla bestående av tre sovrum, ett vardagsrum samt ett kök och badrum. 
Valet av husstorlek kan motiveras av en undersökning gjord av Statistiska central 
byrån, som visar att den vanligaste rumsmängden hos nyproducerade småhus 
2010 var 5rok.37  

Huset har ett FTX-system med en återvinningsgrad på 0,8, och det är orienterat 
med majoriteten fönster mot söder. Då de enda utredda delarna på huset är 
ytterväggarna så har erfarenhetsmässiga data använts för att bestämma u-värden 
på övrigt valda klimatskiljande delar. 

Mängder och mått för huset: 

Invändiga mått (b * l * h) = 11 * 13 * 2,4 m 

Byggnadens volym = 343,2 m³ 

Dörrar antal = 2 st. 

Dörrmått = 1 * 2,1 m 

Fönster antal = 12 st. 

Fönstermått = 1 * 1,3 m 

Antal fönster i resp. väderstreck = N: 2, S:4, Ö:3, V:3 

Väggarea totalt = 115,2 m² 

BOA = 143 m²  

                                                 
37 SCB, Bostads- och byggnadsstatistik årsbok 2012, s.59. SCB-Tryck Örebro, 2012 

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/BO0801_2012A01_BR_BO01BR1201.pdf 

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/BO0801_2012A01_BR_BO01BR1201.pdf
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Konstruktionsexempel för de tre väggtyperna träregelvägg, betongvägg och 
massivträvägg har också valts utifrån information från intervjuer och 
litteraturstudie med målet att de ska ha ungefär samma u-värde. Uppritning av 
väggarna gjordes med hänsyn till de olika konstruktionsdelarnas λ-värden. Genom 
ingenjörsmässig bedömning och underlag från intervjuer bestämdes 
väggkonstruktioner som har likvärdiga Um-värden. Utifrån intervjuer 
konstaterades att den vanligaste väggtypen för betong var sandwichvägg, för 
träregel en vägg med två regelskikt och för massivträ en KL-skiva med 
utanpåliggande isolering. Väggarna gjordes likvärdiga till sin konstruktion där 
samtliga har en obehandlad fasad och invändig yta. Tjocklekar och mängden 
isolering för väggarna gjordes så lika som möjligt vilket ses på bild 5 nedan. 

 

Bild 5. Snitt av de tre framskissade väggkonstruktionerna 

Uppbyggnad utifrån och in: 

Sandwichvägg: 

70 mm Betong, 200 mm Cellplast, 100 mm Betong 

Träregelvägg: 

22x95+22x195 Lockpanel, 28x70 mm Spikläkt, 9 mm Utv. Gipsskiva, 45x220 
Reglar s600 + Isolering, 45x70 Spikregel s600 + Isolering, 13 mm Gipsskiva 

Massivträvägg: 

22x95+22x145 Lockpanel, 28x70 Spikläkt, 200 mm Isolering, 95 mm KL-skiva 

Fastställandet av Um-värdet för väggarna beräknas och redovisas i kapitlet 
”Teoretiska beräkningar”. 
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3.3.2 Teoretiska beräkningar 

De teoretiska beräkningarna har genomförts med syfte att fastställa u-värden för 
ett för de tre väggkonstruktionerna gemensamt tak och gemensam grund. Utöver 
dessa, har beräkningar genomförts för att passa in den vanligaste 
konstruktionstypen inom varje genre, med lämplig utformning och isolering.  

När dessa beräkningar gjorts så går de tre olika väggkonstruktionerna att jämföra 
utifrån en kostnadsanalys där materialkostnader och senare arbetskostnad för 
montering tas i beaktande. 

Värden som används för de byggdelar som inte varieras i de tre olika 

fallen 

De konstanta byggnadsdelarna för huset är taket, grunden samt fönster och 
dörrar. 

Dörrar 

Dörrar har valts ett rimligt u-värde på 1,1 W/m2 K. genom att välja en ”vanlig 
ytterdörr” från Ekstrands, www.ekstrands.com38, eller likvärdig. Dörrarna kommer i 
många storlekar, utföranden etc. Vald storlek är M10 x 21, karmdjup 60mm 

Fönster 

Fönster har valts ett rimligt u-värde på 1,1 W/m2 K genom att välja Elit Complete 
Alu från Elitfönster, www.elitfönster.se39, eller likvärdigt. Fönstret kommer i många 
storlekar, utföranden, hängningar etc. Vald storlek är M11 x 13, karmdjup 115mm. 

Tak 

Taket har valts ett u-värde på 0,100 W/m2 K enligt beräkningar av ett fiktivt tak 
bestående av takstolar med måtten 45x220mm cc 1200mm, ett ventilerat yttertak 
samt isolering, lösull eller liknande med ett λ värde på 0,038 W/mK och ett 
inhomogent skikt bestående av 220mm isolering och 220mm takstolar samt ett 
homogent skikt på 180mm isolering ovanpå detta. Total tjocklek för isoleringen 
blir 400mm.  

U-värdet har beräknats med både λ-värdesmetoden och u-värdesmetoden då taket 
har ett inhomogent skikt. Detta innebär att en kombination av dessa varit 
nödvändigt. I beräkningen har ingen hänsyn tagits till inre eller yttre beklädnad 
såsom gips- och spånskivor eller yttertakskonstruktion. Skikten och värdena som 
använts i beräkningen framgår av bilaga 1. 

  

                                                 
38 Ekstrand o Son AB, Ekstrands, http://www.ekstrands.com/produkter/ytterdorrar/  (Hämtad  2012-05-

16) 
39 Elitfönster AB, Elitfönster, http://www.elitfönster.se/sv/Fonster--altandorrar/Elit-Complete-Alu/Om-

Elit-Complete-Alu-/ (Hämtad  2012-05-16) 

http://www.ekstrands.com/produkter/ytterdorrar/
http://www.elitfönster.se/sv/Fonster--altandorrar/Elit-Complete-Alu/Om-Elit-Complete-Alu-/
http://www.elitfönster.se/sv/Fonster--altandorrar/Elit-Complete-Alu/Om-Elit-Complete-Alu-/
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Grund, platta på mark 

Grunden har ett u-värde på 0,082 W/m2 K enligt beräkningar av en fiktiv platta på 
mark. Runt kantbalkarna ligger 100mm formelement av cellplast eller likvärdigt 
material som har ett λ värde på 0,036 W/mK och under plattan ligger 3 x 100mm 
cellplast eller likvärdigt material med ett λ värde på 0,036. Skikten och värdena 
som använts i beräkningen framgår av bilaga 1. 

När alla klimatskiljande byggnadsdelar nu är fastställda; dörrar, fönster, tak och 
grund, så går de tre olika ytterväggskonstruktionerna att jämföra. 

Väggar, varierande byggnadsdelar 

Här framgår beräknat u-värde för respektive väggkonstruktion som sedan vägs in i 
Um-beräkningen. Detta för att visa att de tre väggkonstruktionerna är jämförbara 
ur energisynpunkt. 

Vägg I Sandwichvägg i betong 

I intervjuer med betongväggstillverkare framgår att den vanligaste 
väggkonstruktionen är sandwichväggar, en vägg bestående av två lager betong 
som omger en skiva isolering, vanligtvis cellplast. Dessa kommer i olika tjocklekar 
på betongskivorna samt med olika λ värden på isoleringen. U-värdet enligt 
beräkningar för sandwichväggen är 0,1625 W/m2 K. Beräkningarna redovisas i 
bilaga 1. 

Vägg II Träregelvägg i två skikt 

Av intervjuer med träregelväggstillverkare anses den vanligast förekommande 
väggen vara en tvåskiktsvägg med reglar och isolering, där tjocklekar på dessa skikt 
givetvis varierar, precis som λ värden på isolering mellan reglarna. U-värdet enligt 
beräkningar för träregelväggen är 0,147 W/m2 K. Beräkningarna redovisas i bilaga 
1. 

Vägg III Massivträvägg med utanpåliggande isolering 

Genom intervjuer med tillverkare av massivträväggar så framgår att de vanligaste 
tjocklekarna varierar mellan 95 och 120mm. Utanpå denna vägg kan lämplig 
isolerings fästas. U-värdet enligt beräkningar för massivträväggen är 0,1598 W/m2 

K. Beräkningarna redovisas i bilaga 1.   
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Beräkning av Um-värden 

I denna del av de teoretiska beräkningarna sammanställs Um för samtliga tre hus 

med de olika ytterväggskonstruktionerna. Beräkningar för köldbryggor, Ѱ för 
respektive väggkonstruktion redovisas i bilaga 2. 

Aom är densamma för alla tre Um beräkningar.  
Aom = Atak + Agolv + Avägg + Afönster + Adörrar = 143 + 143 + 93,84 + 17,16 + 4,2 
= 401,2 m2 

Då hänsyn inte tas till punktköldbryggor i detta projekt ignoreras den tredje 
termen i täljaren. 

Vägg I Sandwichvägg i betong 

Areor, u-värden, längder och Ѱ-värden på byggnadsdelar och köldbryggor framgår 
av tabellen nedan. 

Tabell 7. Visar data för Summa AxU och Summa lxψ 

Byggnadsdel Area(kvm) U-värde Summa UxA

Dörrar 4,2 1,1 4,62

Fönster 17,16 1,1 18,876

Tak 143 0,1 14,3

Golv 143 0,082 11,726

Vägg 93,84 0,1625 15,249

Summa 64,771

Byggnadsdel Längd(m) Ψ Summa lxΨ

Dörrsmygar 12,4 0,058 0,7192

Fönstersmygar 57,6 0,03 1,728

Tak 48 0,022 1,056

Golv 48 0,012 0,576

Summa 4,079  

 

Um = (64,771 + 4,079) / 401,2 = 0,172 W/m² x °C 
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Vägg II Träregelvägg i två skikt 

Areor, u-värden, längder och Ѱ-värden på byggnadsdelar och köldbryggor framgår 
av tabellen nedan. 

Tabell 8. Visar data för Summa AxU och Summa lxψ 

Byggnadsdel Area(kvm) U-värde Summa UxA

Dörrar 4,2 1,1 4,62

Fönster 17,16 1,1 18,876

Tak 143 0,1 14,3

Golv 143 0,082 11,726

Vägg 93,84 0,147 13,794

Summa 63,316

Byggnadsdel Längd(m) Ψ Summa lxΨ

Dörrsmygar 12,4 0,046 0,5704

Fönstersmygar 57,6 0,03 1,728

Tak 48 0,023 1,104

Golv 48 0,012 0,576

Ytterväggshörn 9,6 0,033 0,3168

Summa 4,295  

 

Um = (63,316 + 4,295) / 401,2 = 0,169 W/m² x °C 
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Vägg III Massivträvägg med utanpåliggande isolering 

Areor, u-värden, längder och Ѱ-värden på byggnadsdelar och köldbryggor framgår 
av tabellen nedan. 

Tabell 9. Visar data för Summa AxU och Summa lxψ 

Byggnadsdel Area(kvm) U-värde Summa UxA

Dörrar 4,2 1,1 4,62

Fönster 17,16 1,1 18,876

Tak 143 0,1 14,3

Golv 143 0,082 11,726

Vägg 93,84 0,1598 14,996

Summa 64,518

Byggnadsdel Längd(m) Ψ Summa lxΨ

Dörrsmygar 12,4 0,046 0,5704

Fönstersmygar 57,6 0,03 1,728

Tak 48 0,023 1,104

Golv 48 0,012 0,576

Summa 3,978  

 

Um = (64,518 + 3,978) / 401,2 = 0,171 W/m² x °C 
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Energibalans 

Den slutliga energibalansen per år redovisas här för varje vägg. För källor till 
formler hänvisas till teoretisk bakgrund och förutsättningar. Beräkningar för 
energivärden redovisas i bilaga 3. 

Etotalt = Et + Eov + Ev + Evv + Evvs – Eg 

Eg = 0,7 x Eel + 0,2 x Evv + Esol + Ep 

Sandwichvägg 

Etotalt = 8845 +1455 + 1528 + 4435 +2145 – (0,7 x 5700 + 0,2 x 4435 + 2456 + 
1635) = 9440 kWh/år 

Specifik energianvändning: 

Etotalt/Uppvärmd area = 9440/143 = 66,01 kWh/m² per år 

Träregelvägg 

Etotalt = 9242 + 1455 + 1528 + 4435 +2145 – (0,7 x 5700 + 0,2 x 4435 + 2456 
+ 1635) = 9837 kWh/år 

Specifik energianvändning: 

Etotalt/Uppvärmd area = 9837/143 = 68,79 kWh/m² per år 

Massivträvägg 

Etotalt = 8800 + 1455 + 1528 + 4435 +2145 – (0,7 x 5700 + 0,2 x 4435 + 2456 
+ 1635) = 9395 kWh/år 

Specifik energianvändning: 

Etotalt/Uppvärmd area = 9395/143 = 65,69 kWh/m² per år 

 

Väggkonstruktionernas värden för specifik energianvändning är jämförbara och 
klarar BBR’s energikrav på 90 kWh/m² per år. En kostnadsjämförelse kan göras. 
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Kostnadsanalys 

Väggarna i kostnadsanalysen baseras på konstruktionerna angivna i 
energiberäkningarna. Priserna för materialen och arbetena har tagits från Bidcon 
utom i fallet för KL-skivan där kostnaden för den har uppskattats utifrån 
intervjuer med tillverkare av dessa.40 

Träregelvägg 

Tabell 10. Visar kalkylposter för vald träregelvägg.

BSAB96 Benämning Åtgång Enh Material Tid

HSD.162 Lockpanel 22*95 + 22*145 1 m2 148,84 0,67

HSD.155 Spikläkt på vägg 28*70, s600 1 m2 16,46 0,11

KBC.3111

Gipsskiva Normal Utv tj=9 b=1200 

på vägg 1 m2 46,66 0,13

HSD.113

Ytterväggstomme 45*220 s600 

bärande 1 m2 143,03 0,3

IBE.241

Isolering Regelskiva kl 0,037, 

tj=220 1 m2 103,88 0,07

JSF.54 Plastfolie 0,2 på vägg 1 m2 6,78 0,04

HSD.155 Spikregel på vägg 45*70, s600 1 m2 22,36 0,11

IBE.241

Isolering Regelskiva kl 0,034, 

tj=70 1 m2 46,64 0,06

KBC.3211

Gipsskiva Normal tj=13 b=1200 på 

yttervägg 1 m2 31,59 0,2

566,24 1,69

Materialkostnad 566,24

Arbetslön 540,8

Vinstpålägg 10% 110,7

Kostnad/kvm vägg exkl. moms 1217,74  

  

                                                 
40 Consultec Group AB, Bidcon Bygg & Anläggning, version 6.86 (2012-05-15) 
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Slutlig kostnad för väggmängd 

Kostnaden för träregelväggen gäller för material och monteringsarbeten. 
Arbetskostnader för montering av väggelement och efterarbete tas från 
nybyggnadslistan 99.41  

Väggarna antas vara uppdelade på 6 stycken element baserat på 
transportmöjligheter där element får vara högst 12 m långa.  

För monteringen antas det behövas tre arbetare både för monteringen och 
tillägget. Arbetslönen sätts till 330 kr/tim. per arbetare enligt Bidcon.  

Kostnad/m² vägg = 1220 kr 

Total väggmängd = 115,2 m² 

Montering: 

Ytterväggselement av trä – kranmontering = 0,33 tim./st. väggelement 

Tillägg per m² = 0,05 tim./m² 

Arbetslön = 330 kr/tim. 

Antal väggelement = 6 st. 

Antal arbetare = 3 st. 

Summa: 

1220 x 115,2 + (0,33 x 6 + 0,05 x 115,2) x 330 x 3 = 148 207 kr 

148 207 / 115,2 = 1287 = 1290 kr/m2 

Massivträvägg 

Tabell 11. Visar kalkylposter för vald massivträvägg. 

BSAB96 Benämning Åtgång Enh Material Tid UE

HSD.162 Lockpanel 22*95 + 22*145 1 m2 148,84 0,67 0

HSD.155

Spikläkt på vägg 28*70, 

s600 1 m2 16,46 0,11 0

IB

Isolering Exp.(EPS)skiva 80, 

tj=200 1 m2 169,6 0,07 0

GSN.1511 KL-skiva 95 mm 1 m2 0 0 627

334,9 0,85 627

Materialkostnad 334,9

Arbetslön 272

UE 627

Vinstpålägg 10% 123,4

Kostnad/kvm vägg exkl. moms 1357,3  

                                                 
41 Sveriges Byggindustrier. Publikationer. 

http://publikationer.bygg.org/Userfiles/Info/518/Nybyggnadslistan_1999_110429.pdf (Hämtad 2012-

05-28) 

http://publikationer.bygg.org/Userfiles/Info/518/Nybyggnadslistan_1999_110429.pdf
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Slutlig kostnad för väggmängd 

Kostnaden för massivträväggen gäller för material och monteringsarbeten. 
Arbetskostnader för montering av väggelement och efterarbete tas från 
nybyggnadslistan 99.42 

Väggarna antas vara uppdelade på 6 stycken element baserat på 
transportmöjligheter där element får vara högst 12 m långa.  

För monteringen antas det behövas tre arbetare både för monteringen och 
tillägget. Arbetslönen sätts till 330 kr/tim. per arbetare enligt Bidcon. 

Kostnad/m² vägg = 1360 kr 

Total väggmängd = 115,2 m² 

Montering: 

Ytterväggselement av trä – kranmontering = 0,33 tim./st. väggelement 

Tillägg per m² = 0,05 tim./m² 

Arbetslön = 330 kr/tim. 

Antal väggelement = 6 st. 

Antal arbetare = 3 st. 

Summa: 

1360 x 115,2 + (0,33 x 6 + 0,05 x 115,2) x 330 x 3 = 164 335 kr 

164 335 / 115,2 = 1426 = 1430 kr/m2 

Sandwichvägg 

Tabell 12. Visar kalkylposter för vald sandwichvägg. 

BSAB96 Benämning Åtgång Enh Material Tid UE

GSC.51

Väggelement av betong SW 

70/200/100 std, bärande (UE) 1 m2 0 0 1878

0 0 1878

UE 1878

Kostnad/kvm vägg exkl. moms 1878  

  

                                                 
42 Sveriges Byggindustrier. Publikationer. 

http://publikationer.bygg.org/Userfiles/Info/518/Nybyggnadslistan_1999_110429.pdf (Hämtad 2012-

05-28) 

http://publikationer.bygg.org/Userfiles/Info/518/Nybyggnadslistan_1999_110429.pdf
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Slutlig kostnad för väggmängd 

I UE-priset för sandwichväggen ingår kostnaden för montering, efterarbete och 
vinstpålägg. För att redovisa priset utan arbetskostnader antas att procentandelen 
för arbetskostnaden för den totala slutsumman av träregel- och massivträväggen 
vara likvärdig den mängden arbete som krävs för att montera sandwichväggen. 
Därav uträknas den totala kostnaden för den angivna väggarean på det 
framskissade huset. 

Andel arbetskostnad 

Träregelvägg: ((0,33 x 6 + 0,05 x 115,2) x 330 x 3) / 148 207 = 0,0517 = 5,2 % 

Massivträvägg: ((0,33 x 6 + 0,05 x 115,2) x 330 x 3) / 164 335 = 0,0466 = 4,7 % 

Procentandel på 5 % väljs för arbetskostnaden på sandwichväggen 

Sandwichvägg: 1880 x 0,95 = 1786 = 1790 kr/m² 

Totalt 

Kostnad/m² vägg = 1880 kr 

Total väggmängd = 115,2 m² 

Summa: 

1880 x 115,2 = 216 576 kr 
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4 Resultat och analys 

4.1 Vilken är den vanligaste konstruktionen av en 

massivträvägg? 

4.1.1 Resultat 

Av litteraturstudien framgår att den vanligaste konstruktionen av en massivträvägg 
består av tre till fem lager, men även ibland uppemot sju eller fler ojämnt antal 
lager. Anledningen till att den består av ett ojämnt antal lager är för att 
spänningarna i elementet ska förbli symetriska. Tjockleken på skivorna beror på 
hållfasthetskrav samt ljud- och brandkrav. 

I intervjuer med de tre företagen som tillverkar massivträväggar framgår att den 
vanligaste konstruktionen består av tre eller fem lager korslimmade skivor med en 
total tjocklek på 95, 100 respektive 120 mm, beroende på vilka krav som ska 
uppfyllas.  

4.1.2 Analys 

Resultaten genom de båda metoderna visar att den vanligaste konstruktionen av 
en massivträvägg består av tre eller fem lager korslimmade skivor med varierande 
tjocklekar beroende på vilka tekniska krav väggarna ska uppfylla. 

4.2 Hur förhåller sig en yttervägg i massivträ mot en 

träregel- och betongvägg ur materialkostnadssynpunkt 

och hur kan den utformas för att uppfylla BBR’s 

energikrav samt hur förändras kostnadsförhållandet när 

arbetskostnaderna tas med i jämförelsen? 

4.2.1 Resultat 

För att uppfylla BBR’s energikrav så kan massivträväggen utformas som en KL-
skiva med tjockleken 95 mm där en 200 mm tjock isolerskiva monteras på utsidan, 
varpå en fasad spikas och ett U-värde på 0,17 W/m2K erhålls, vilket framgår 
genom de framtagna konstruktionsdelarna och teoretiska beräkningar som gjorts i 
samband med fallstudien. 

Ur materialkostnadssynpunkt så förhåller sig en vägg i massivträ bra mot en 
träregel- och betongvägg vilket framgår av kostnadsanalysen i fallstudien där; 

 Betongväggens materialkostnad är 1790 kr/m2 

 Träregelväggens materialkostnad är 1220 kr/m2 

 Massivträväggens materialkostnad är 1360 kr/m2 
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Då arbetskostnaderna tas med i jämförelsen så blir kostnadsförhållandet 
marginellt då de olika väggelementen beräknas ta samma tid att montera.  

 Betongväggens materialkostnad och arbetskostnad är 1880 kr/m2 

 Träregelväggens materialkostnad och arbetskostnad är 1290 kr/m2 

 Massivträväggens materialkostnad och arbetskostnad är 1430 kr/m2 

4.2.2 Analys 

Massivträväggen kan utformas på en mängd olika sätt för att uppfylla BBR’s 
energikrav. Denna utformning med ett U-värde på 0,17 W/m2K ger ett likvärdigt 
värde med de andra två jämförda väggkonstruktionerna där träregelväggen fick ett 
U-värde på 0,169 W/m2K och betongväggen ett U-värde på 0,172 W/m2K. 
Väggkonstruktionerna har förutom detta även liknande tjocklek.  

Materialkostnaden för massivträväggen är enbart 11 % dyrare än träregelväggen, 
men hela 24 % lägre än för betongväggen 

När arbetskostnaderna tas med i jämförelsen så blir kostnaden för träregelväggen 
lägst där massivträväggen är 11 % dyrare men 24 % lägre än för betong.  

Kostnadsförhållandena förändras alltså marginellt när arbete tas med i priset.
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5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen diskuteras och utvärderas svaren på frågeställningarna som 
uppnåddes genom de olika metoderna. Här diskuteras resultaten samt hur de 
förhåller sig till syfte, mål och frågeställningar. 

5.1.1 Vilken är den vanligaste konstruktionen av en massivträvägg? 

Svaret i denna undersökning visar att de vanligaste väggarna varierar från tre till 
fem skikt av korslimmade skivor där tjocklekar mellan 95 och 120mm är mest 
förekommande.  

Detta resultat beror helt på vilka krav som ställs på byggnaden i övrigt, vilket även 
framgår i de arbeten som granskades i litteraturstudien, där faktorer som brand, 
ljud och bärighetskrav ingår. Då vi i detta arbete enbart tar hänsyn till en 
enplansbostad samt energikrav, anses ingen vägg över dessa storlekar vara 
nödvändig att tillämpa sig av. 

Resultatet av denna frågeställning finner vi trovärdigt då alla intervjuer pekar åt 
samma håll samt att andra arbeten som gjorts tyder på detta. 

5.1.2 Hur förhåller sig en yttervägg i massivträ mot en träregel- och 

betongvägg ur materialkostnadssynpunkt och hur kan den utformas för 

att uppfylla BBR’s energikrav samt hur förändras kostnadsförhållandet 

när arbetskostnaderna tas med i jämförelsen? 

Massivträväggen kan givetvis utformas på en mängd olika sätt för att klara BBR’s 
energikrav. När vi enbart tar hänsyn till material och arbetskostnad för väggen är 
en tunnare skiva med utanpåliggande isolering och fasad att föredra. Tjockleken 
på KL-skivan bestäms som tidigare nämnt av krav på hållfasthet samt brand och 
ljudtekniska krav. Väggarna till huset går givetvis att göra tjockare, vilket skulle 
innebära en högre byggkostnad men ge andra kvalitéer såsom högre 
värmelagringskapacitet.  

Resultatet av denna del i frågeställningen är trovärdigt då väggarna bara utgör en 
del av husets Um – värde. För att uppfylla BBR’s krav tas även andra 
byggnadsdelar med för alla tre konstruktioner. Det som främst stödjer resultatet är 
att de tre väggkonstruktionerna har snarlik tjocklek och U-värde. Detta visar även 
att valet av isolering samt lösningar för köldbryggor etc. spelar större roll än den 
bärande stommen ur ren energisynpunkt.  

Vid valet av isoleringsmaterial så har cellplast använts för vissa konstruktioner 
vilket inte är det bästa valet ur miljösynpunkt. I många fall kan mineralull ersatta 
cellplasten utan att det blir stora kostnadsskillnader eller sämre u-värde. 
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Materialkostnaderna för de olika väggarna bör beaktas med viss skepsis. Via 
intervjuer framgår priser för respektive väggkonstruktion men pris för varje 
enskild del i väggen har inte gått att få fram då de flesta tillverkarna säljer 
nyckelfärdiga hus eller enbart har priser för hela väggkonstruktionen.  

Även när kostnadsjämförelsen för arbete och material utförts bör resultatet tolkas 
med viss försiktighet. Då UE priser för sandwichelementet använts från Bidcon 
framgår inte ifall exempelvis krankostnad ingår eller ej. Skulle kran ingå i detta pris 
skulle massivträväggen samt träregelväggen ha sämre konkurrenskraft än vad 
resultat visar. Ingår inte kran i priset så skulle detta vara till betongväggens nackdel 
då en kran för sådana tyngre lyft är större och dyrare.  

Kostnadsförhållandet förändras marginellt mellan väggarna då vi tar hänsyn till 
arbete i form av monteringstid och lön för arbetarna. Resultatet bör även här 
tolkas med viss försiktighet. Då UE priser för sandwichelementet använts från 
Bidcon framgår inte ifall exempelvis krankostnad ingår eller ej. Skulle kran ingå i 
detta pris skulle massivträväggen samt träregelväggen ha sämre konkurrenskraft än 
vad resultat visar. Ingår inte kran i priset så skulle detta vara till betongväggens 
nackdel då en kran för sådana tyngre lyft är större och dyrare.  

Resultaten förhåller sig väl till frågeställningarna som har besvarats vilket även 
innebär att målet har uppfyllts. Massivträväggar skulle definitivt kunna ersätta 
betongväggar ur kostnadssynpunkt och kanske även träregelväggar i takt med att 
processerna vid tillverkning av massivträ förbättras samt ifall priset på trä skulle 
sjunka. Fler, bredare undersökningar som denna med inriktning på hela kostnaden 
för väggar och kanske även på hela hus i massivträ bör göras för att 
husbyggnation i massivträ ska främjas ytterligare. 

Även om inte massivträväggen är billigast i jämförelsen med träregelväggen har 
den fördelar gentemot de andra väggkonstruktionerna. Utifrån den studerade 
litteraturen framgår det att en massivträvägg ger en bättre värmekomfort och kan 
användas som stomme för större flervåningshus till skillnad från träregelväggen. 
Brandsäkerheten är också större än för träregelväggar. 

Denna undersökning visar att ytterväggskonstruktioner i massivträ kan konkurrera 
med traditionella väggkonstruktioner. I och med detta så har syftet med att främja 
användandet av ytterväggskonstruktioner i massivträ uppnåtts. 
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5.2 Metoddiskussion 

Här diskuteras de metodval som genomförandet är grundat på. Fördelar och 
nackdelar för varje metod till respektive fråga granskas och diskuteras.  

5.2.1 Vilken är den vanligaste konstruktionen av en massivträvägg? 

För att besvara denna frågeställning användes två metoder. En litteraturstudie 
samt intervjuer gjordes. 

Litteraturstudie 

För denna litteraturstudie har främst sökmotorer för vetenskapliga artiklar 
använts. Genom Sciencedirect.com fann vi båda artiklarna som styrker det vi kom 
fram till med intervjuer av massivträtillverkare, nämligen att skivorna limmas i ett 
udda antal, samt att krav på bärigheter, brandsäkerhet etc. har avgörande betydelse 
för skivans tjocklek. Vi kunde därigenom dra slutsatser att även svaren från 
tillverkarna pekar mot vårt resultat.  

Vi anser att litteraturstudien var avgörande för att tillsammans med intervjuer 
bekräfta att frågeställningen var relevant i denna rapport. Litteraturstudien gick bra 
och det var inga större problem att hitta tidigare utredningar som visar hur och 
varför väggarna ser ut som de gör. Att sedan bekräfta via intervjuer vilka väggar 
som är vanligast var dock nödvändigt då det inte framgick av de undersökta 
rapporterna.  

Intervjuer 

Genom att intervjua tre massivträelementstillverkare som är aktiva på den svenska 
marknaden så fick vi svar som är relevanta för frågeställningen.  

Den stora styrkan med intervju som metod i detta fall var att man snabbt fick ett 
större perspektiv för hur massivträelementen är uppbyggda och varför. Vi fick bra 
och enligt oss trovärdiga svar från leverantörerna på de frågor vi ställde. 
Ytterligare en fördel med att föra en intervju via telefon jämfört med om vi hade 
gjort en enkät var definitivt att vi kunde fråga saker som inte hade direkt relevans 
för att besvara just frågeställningen men som hade relevans för vidare arbete som 
krävde mer kunskap. Exempelvis frågade vi om tillverkarna hade kapacitet att 
leverera mera, en fråga som inte använts för att besvara någon frågeställning men 
som gav en bild av företagets nuvarande situation. 

Nackdelarna med att genomföra intervjuer på det sätt vi gjorde var dels att inte 
samma person gjorde intervjuerna och dels att frågorna var ganska öppna, var att 
vi ibland fick otydliga svar som var tvungna att kompletteras och verifieras med 
ett ytterligare samtal. När många faktorer ska tas hänsyn till i intervjun så är det 
lätt att informanterna tolkar frågorna på olika sätt vilket kan göra att intervjun 
tappar precision.  
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5.2.2 Hur förhåller sig en yttervägg i massivträ mot en träregel- och 

betongvägg ur materialkostnadssynpunkt och hur kan den utformas för 

att uppfylla BBR’s energikrav samt hur förändras kostnadsförhållandet 

när arbetskostnaderna tas med i jämförelsen. 

Frågan besvarades genom en kombination av intervjuer och en fallstudie med 
teoretiska beräkningar.  

Intervjuer 

Intervjufrågorna för att besvara fråga 2, ställdes i samma intervju som för att 
besvara frågeställning 1. Även här upplevde vi att en intervju är ett bra sätt att få 
ett sammanhängande perspektiv men hade vi fått välja igen hur vi skulle samlat in 
data för materialkostnader så hade nog ett telefonsamtal följt av en önskning om 
en pris eller kostnadslista för de olika väggtyperna med ingående materialval.  

Målet uppfylldes genom att en kostnadsjämförelse har kunnat upprättas men den 
hade kunnat vara mer exakt genom en mer noggrann intervjuförberedelse.  

Fallstudie 

Fallstudie i det här fallet är en bra metod. Då vi inte samarbetade med något 
företag, och inte heller hade tillgång till ett verkligt objekt, upprättade vi ett fiktivt 
sådant med trovärdiga och ”normala” förutsättningar. Huset gavs en rimlig area 
med rimliga ytterväggsmått för en enplansbostad samt rimliga värden på de icke-
undersökta byggnadsdelarna, dvs alla utom ytterväggarna. Även om de fasta 
byggnadsdelarna, fönster, dörrar, taket och grunden skulle skilja sig lite från det 
”normala” så är förutsättningarna samma med alla tre ytterväggstyper.  

Fallstudien hade kunnat göras mer verklig i ett samarbete med ett företag där ett 
riktigt objekt hade kunnat användas för att bestämma alla byggnadsdelar. Dock 
hade det med stor sannolikhet inte gett någon större betydelse i resultatet såvida 
den riktiga byggnaden hade haft en onormalt dålig/bra byggnadsdel.  

De teoretiska beräkningarna i kombination med skissning har varit avgörande för 
att framförallt bevisa att de tre ytterväggskonstruktionerna håller samma 
energikrav. Beräkningsmodellerna från Isolerguiden har delvis varit svårtolkade 
och har modifierats för att passa våra fall av väggar och köldbryggor. Fördelen 
med att använda Isolerguiden var att alla beräkningar följde samma modell. 
Nackdelarna är att Isolerguiden inte har tillräckligt många typexempel för att det 
ska bli 100 % tillförlitligt. Även här skulle det vara bra med ett företagssamarbete 
eller samarbete med någon kunnig inom programvara för att göra 
energiberäkningar. Hade så varit fallet, hade antagligen beräkningarna blivit mer 
exakta samt att punktköldbryggor hade kunnat tas i beaktande.  

De psi-värden vi fått fram genom dessa beräkningar bör betraktas med viss 
skepsis. Dock spelar köldbryggorna i ett enplanshus som detta inte en avgörande 
roll för hur vida huset klarar energikravet. De omslutande byggnadsdelarna har 
större betydelse i detta fall. 
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Kostnadsanalysen var svår att genomföra då vi från början hade tänkt oss dela in 
materialet för varje vägg i olika poster där vi kunde se de exakta kostnaderna för 
varje delmaterial i väggarna, varpå vi ville ställa upp hur många persontimmar som 
krävdes för varje moment och multiplicera med en timlön. Vi borde vid ett 
tidigare skede i projektet tagit reda på mer exakt vilka poster som kunde 
undersökas via intervjuer och nybyggnadslistan varpå vi kunnat ta ställning till att 
fortsätta en noggrann materialkostnadskalkyl eller om vi skulle ge oss på att 
exempelvis räkna transport eller krankostnader etc.  

Validiteten i detta arbete anses god då vi lyckats mäta och undersöka det vi från 
början ville mäta och undersöka med vedertagna metoder. Reabiliteten kan i vissa 
avseenden ifrågasättas då exempelvis alla energiberäkningar är gjorda för hand 
samt att vi i detta arbete enbart tar hänsyn till ytterväggskonstruktioner. Som 
tidigare nämnts bör även en kostnadsanalys på ett helt hus i massivträ göras där 
kostnadshänsyn tas till även större kalkylposter som har en stor inverkan på husets 
totala kostnad.  
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6 Slutsatser och rekommendationer 
De slutsatser man kan dra av arbetet är att den vanligaste konstruktionen av en 
massivträvägg är en KL-skiva med tre eller fem skikt varpå man kan fästa en 
utanpåliggande isolering. Skivorna dimensioneras efter andra krav än energi såsom 
krav på ljudkrav brandsäkerhetskrav och hållfasthetskrav. 

En ytterväggskonstruktion i massivträ för en villa kan definitivt mäta sig 
materialkostnadsmässigt och arbetsekonomiskt med en yttervägg av träreglar och 
framförallt betongväggar, där massivträväggen endast är 11 % dyrare än 
träregelväggen men hela 24 % billigare än betongväggen. 

För att vidare utveckla detta arbete så bör en liknande jämförelse göras för ett helt 
hus uppfört i respektive huvudmaterial. Förutom detta skulle även en kalkyl för 
transport, projektering göras tillsammans med en kranutredning.
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Bild 3. Formel för att beräkna genomsnittlig värmegenomgångskoefficient från 
BBR 2012, Boverket. 

Bild 4. Formel för att beräkna genomsnittlig värmegenomgångskoefficient från 
BBR 2012, Boverket. 

Bild 5. Snitt av de tre framskissade väggkonstruktionerna 

 

Tabell 1. Visar svar på frågorna till respektive massivträväggstillverkare med syfte 
att fastställa den vanligaste väggkonstruktionen för massivträvägg. 

Tabell 2. Visar svar på frågorna till respektive betongväggstillverkare med syfte att 
fastställa den vanligaste väggkonstruktionen betongvägg. 

Tabell 3. Visar svar på frågorna till respektive träregelväggstillverkare med syfte att 
fastställa den vanligaste väggkonstruktionen för träregelvägg. 

Tabell 4. Visar svar på frågorna till respektive massivträväggstillverkare med syfte 
att fastställa väggkonstruktionernas materialkostnader. 

Tabell 5. Visar svar på frågorna till respektive betongväggstillverkare med syfte att 
fastställa väggkonstruktionernas materialkostnader. 

Tabell 6. Visar svar på frågorna till respektive träregelväggstillverkare med syfte att 
fastställa väggkonstruktionernas materialkostnader. 

Tabell 7. Visar data för Summa AxU och Summa lxψ 

Tabell 8. Visar data för Summa AxU och Summa lxψ 

Tabell 9. Visar data för Summa AxU och Summa lxψ 

Tabell 10. Visar kalkylposter för vald träregelvägg. 

Tabell 11. Visar kalkylposter för vald massivträvägg. 

Tabell 12. Visar kalkylposter för vald sandwichvägg. 
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U-värdesberäkningar 

U-värdesberäkningar för konstant byggnadsdel Tak. 

Tabell 1. Visar skikt, tjocklek, λ värde, R-värde för de homogena och sammansatta 

delarna.  

Skikt λ-värdemetoden u-värdesmetoden 

d λ R R Risolering Rreglar

Rsi 0,100 0,100 0,100 0,100

folie - - -

takstol 0,220 0,140 - 1,571

isolering 0,200 0,038 - 5,263 -

isolering+takstol 0,220 0,043 5,116 - -

isolering 0,180 0,038 4,737 4,737 4,737

ventilerat yttertak av trä 0,200 0,200 0,200 0,200

Rse 0,040 0,040 0,040 0,040

SUMMA 10,193 10,340 6,648

 

Beräkning av regelandel ger: 

(1200-45)/1200 = 0,962 vilket innebär att lagret med bara isolering är 96,2 %. Lagrets 
regelandel är då 1-0,962 = 0,038 vilket är 3,8 %. Regelandelen beräknas dock med 5 % 
enligt Isolerguiden Bygg 061 

Beräkning av u-värde genom λ-värdemetoden ger: 

Rλ = α x λisol + β x λregel där α är andelen isolering och β andelen takstolar. 

Rλ = 0,95 x 0,038 + 0,05 x 0,140 = 0,043 vilket visas av tabellen ovan för skiktet isolering 
+ takstol. 

Rλ = 10,193 

Uλ = 1/10,193 = 0,098 W/m2K 

Beräkning av u-värde genom u-värdemetoden ger: 

Ru = α x Risol + β x Rregel där α är andelen isolering, β andelen takstolar, Risol är R för 
skikten med enbart isoleringen och Rregel är R för skikten med reglar. 

Ru = 0,95 x 10,340 + 0,05 x 6,648 = 10,155 

Uu = 1/10,155 = 0,098 W/m2K 

Beräkning av u-medelvärde ger: 

Umedel = (2 x Uλ x Uu)/( Uλ + Uu)  

Umedel = (2 x 0,098 x 0,098)/( 0,098 + 0,098) = 0,098 

Umedel har utifrån detta valts till 0,100 W/m
2
K  
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U-värdesberäkningar för konstant byggnadsdel Grund. 

Enligt isolerguidens beräkningsmodell för platta på mark, beräknas plattans u-värde med 
hjälp av två parametrar. Den ena är karakteristisk längd B’ och beräknas B’ = 2 x A/P  

A = arean från insidan av ytterväggarna och plattans perimeter  

P = den sammanlagda längden av de linjer som begränsar arean. Den andra är ekvivalent 
marktjocklek dt som beräknas dt = w + λ(Rsi + Rf + Rse)  

w = väggens tjocklek, λ markens λ-värde, Rf värmemotstånd hos plattan och Rsi samt Rse 

värmeövergångsmotstånd.  

Av formeln framgår att w, väggens tjocklek har litet inflytande vid resultatet dt, då 
grunden är välisolerad och därmed har ett högt Rf värde, och har försummats för att 
kunna tillämpas på en gemensam u-värdes beräkning för grund för alla tre olika 
väggkonstruktioner. Bevis för detta framgår av följande två exempel där Rf hämtats från 
beräkningarna för ekvivalent marktjocklek. 

Exempel 1 Väggtjocklek 450mm 

dt = 0,450 + 1,5(0,17 + 10,10 + 0,04) = 15,915 

0,450/15,915 = 0,028 vilket är 2,8% av det totala dt. 

Exempel 2 Väggtjocklek 200mm 

dt = 0,200 + 1,5(0,17 + 10,10 + 0,04) = 15,665 

0,200/15,665 = 0,013 vilket är 1,3% av det totala dt. 

Detta visar att dt endast skulle differentiera med högst 3% även om väggen mot 
förmodan skulle bli närmare 500mm tjock. 

Då plattan ska vara lika stor i alla tre ytterväggsfall innebär detta att kantbalkarna har 
kommit att variera i bredd, detta för att ge ett mer exakt resultat vid beräkningar av 
köldbryggor. Plattan samt kantbalkar har mått enligt Bild 5 nedan. Skikten har beräknats 
med tjocklekar och λ värden enligt Tabell 8 nedan. 

 

Bild 1. Visar plattans perimeter och ett snitt av platta och kantbalk. 
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Tabell 2. Visar skikt, tjocklek, λ värde, R-värde för byggnadsdelarna i grunden. 

Skikt λ-värdemetoden

d λ R

Rsi 0,17

Rbetong 0,1 1,7 0,06

Risolering 0,3 0,036 8,33

Rmark 1,5

Rse 0,04

Rf = SUMMA R 10,10  
 

Karakteristisk längd B’ beräknas enligt:  

B’ = 2 x A/P  

A = 13 x 11 = 143m2 

P = 2 x (13 + 11) = 48m 

B’ = 2 x 143/48 = 5,96 

Ekvivalent marktjocklek dt beräknas enligt: 

dt = w + λ(Rsi + Rf + Rse) 

w försummas och sätts till 0 

λ för dränerad sand och grus är 1,5 

Rsi är 0,17 

Rse är 0,04 

Rf = Rsi + Rbetong + Risolering + Rmark + Rse  

Rf = 0,17 + 0,100/1,7 + 0,300/0,036 + 1,5 + 0,04 = 10,10 

dt = 0 + 1,5(0,17 + 10,10 + 0,04) = 15,465 

Beräkning av u-värde: 

Då dt (15,465), är större än B’ (5,96), används följande formel enligt isolerguiden. 

U = λ / (0,457B’ + dt) 

U = 1,5 / (0,457 x 5,96 + 15,465) = 0,082 W/m
2
K 
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U-värdesberäkningar för sandwichvägg i betong. 

Den valda sandwichväggen som undersöks har uppbyggnad enligt följande; 

Tabell 3. Visar skikt, tjocklek, λ värde, R-värde för byggnadsdelarna i betongväggen. 

Skikt d λ R

Betong 0,070 1,7 0,041

Cellplast 0,200 0,034 5,882353

Betong 0,100 1,7 0,059

Rsi 0,13

Rse 0,04  

Inne, betong, cellplast, betong, ute 

Beräkning av u-värde genom λ-värdemetoden ger: 

R värdet beräknas till 

Rλ = 0,17 + 0,070/1,7 + 0,200/0,034 + 0,100/1,7 = 6,1524 

Beräkning av u-medelvärde ger: 

U = 1/ Rλ = 1/6,1524 = 0,1625 

 

U-värdesberäkningar för träregelvägg i två skikt. 

Den valda tvåskiktsväggen som undersöks har uppbyggnad enligt följande tabell och har 
en regelandel på 12 %, vilket är normalt för väggar med cc600 enligt Isolerguiden Bygg 
06.2  

Tabell 4. Visar skikt, tjocklek, λ värde, R-värde för byggnadsdelarna i träregelväggen. 

Skikt d λ R

Gips 0,0130 0,25 0,052

Mineralull 0,070 0,034 2,059

Spikregel 0,070 0,14 0,500

Plastfolie

Mineralull 0,220 0,037 5,946

Regel 0,220 0,14 1,571

Gips 0,009 0,25 0,036

Spikläkt 0,280

Lockpanel 0,220

Rsi 0,13

Rse för fasad och ventilerad luftspalt 0,13  

Då väggen består av mer än ett lager reglar och isolering används både u-värdesmetoden 
samt λ-värdesmetoden från Isolerguiden vid beräkning av väggens slutliga u-värde. 

                                                 
2 Swedisol – föreningen för tillverkare av högeffektiv mineralullsisolering. Anderlind, Gunnar och Stadler, 

Claes-Göran. Isolerguiden Bygg 06 

Bilaga 1

4



 

 

Beräkning av u-värde genom u-värdemetoden ger: 

Vi får tre olika typareor på väggen. En areaandel bestående av innerreglar och 
ytterisolering, en areaandel av ytterreglar och innerisolering, samt en areaandel av två lager 
isolering. 

Det som finns i varje areaandel är innegips, utegips samt Rsi och Rse, som ersätter 
spikläkt och lockpanel. Summering av dessa ger: 

0,052 + 0,036 + 0,13 + 0,13 = 0,348 

Area1: 0,12 x 0,88 = 0,1056 

Area2: 0,88 x 0,12 = 0,1056 

Area3: 1 – 0,1056 – 0,1056 = 0,7888 

Fall 1: Trä + Mineralull 

R = 0,348 + 0,070/0,14 + 0,220/0,037 = 6,794 

U = 1/6,794 = 0,147 

Fall 2: Mineralull + Trä 

R = 0,348 + 0,070/0,034 + 0,220/0,14 = 3,978 

U = 1/3,978 = 0,251 

Fall 3: Mineralull + Mineralull 

R = 0,348 + 0,070/0,034 + 0,220/0,037 = 8,353 

U = 1/8,353 = 0,120 

Här viktas u-värdena med hjälp av areorna. 

Uu =  0,1056 x 0,147 + 0,1056 x 0,251 + 0,7888 x 0,120 

Uu = 0,1367 

Ru = 1/0,1367 = 7,315 

Beräkning av u-värde genom λ-värdemetoden ger: 

Vid λ-värdemetoden tas ett nytt λ-värde fram för varje inhomogent skikt. Träandelen är 
0,12 i båda skikten men lambda är olika för de olika skikten. Vi får två λ-värden.  

1 λ = 0,12 x 0,14 + 0,88 x 0,034 = 0,04672 

2 λ = 0,12 x 0,14 + 0,88 x 0,037 = 0,04936 

R värdet beräknas till 

Rλ = 0,348 + 0,070/0,04672 + 0,220/0,04936 = 6,303 

Beräkning av u-medelvärde ger: 

RT = (Ru + Rλ)/2 = (7,315 + 6,303)/2 = 6,8 

U = 1/RT = 1/6,8 = 0,147 
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U-värdesberäkningar för massivträvägg. 

Den valda massivträväggen som undersöks har uppbyggnad enligt följande; 

Tabell 5. Visar skikt, tjocklek, λ värde, R-värde för byggnadsdelarna i massivträväggen. 

Skikt d λ R

KL-skiva 0,095 0,13 0,731

Cellplast 0,200 0,038 5,263158

Spikläkt 0,280

Lockpanel 0,220

Rsi 0,13

Rse för fasad och ventilerad luftspalt 0,13  

Beräkning av u-värde genom λ-värdemetoden ger: 

R värdet beräknas till 

Rλ = 0,26 + 0,200/0,038 + 0,095/0,13 = 6,254 

Beräkning av u-medelvärde ger: 

U = 1/ Rλ = 1/6,254 = 0,1598  
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Bilder och tabeller 

Bild 1. Visar plattans perimeter och ett snitt av platta och kantbalk. 

 

Tabell 1. Visar skikt, tjocklek, λ värde, R-värde för de homogena och sammansatta 
delarna. 

Tabell 2. Visar skikt, tjocklek, λ värde, R-värde för byggnadsdelarna i grunden. 

Tabell 3. Visar skikt, tjocklek, λ värde, R-värde för byggnadsdelarna i betongväggen. 

Tabell 4. Visar skikt, tjocklek, λ värde, R-värde för byggnadsdelarna i träregelväggen. 

Tabell 5. Visar skikt, tjocklek, λ värde, R-värde för byggnadsdelarna i massivträväggen. 

 

 

 

Bilaga 1

7



 

 

Beräkningar av köldbryggor 

Vägg I Sandwichvägg i betong 

Beräkning av köldbrygga Ѱ för yttervägg/takbjälklag 

Beräkningen genomförs enligt Isolerguidens beräkningsmodell för yttervägg i 
trä/takbjälklag i trä. Även om vår konstruktion inte ser till 100 % likadan ut så bedöms 
mallen ge ett rimligt värde. Beräkningsmodellen som används ses på bild 1. 

 

Bild 1. Visar beräkningsmodell yttervägg i trä/takbjälklag i trä. 

Ѱ = -0,001607 + 0,1539 x λ0,8 + 3,118 x (λ x db2)1,6 + 0,1926 x (λ x db1)0,6 + 1,562 x 10-5 x 
(dv2/db2)-2 + 2,839 x 10-4 x (dv1/db2)-2 + 0,9686 x 10-3 x (dv1/db1)1,6 

Där:  
db1 är taklagret bestående av takstolar och isolering = 0,220 
db2 är taklagret bestående av enbart isolering = 0,180 
dv1 är det inre vägglagret = 0,100 
dv2 är det yttre vägglagret = 0,100 

Då värmekonduktiviteten λ i modellen inte specificerar olika värden för olika vägglager så 
räknas ett medel fram för hela konstruktionen där dv1 och dv2 utgör två lika delar av 
isoleringslagret. 
λ = (db1 x λ1 + db2 x λ2 + dv1 x λ3 + dv2 x λ4) / db1 + db2 + dv1 + dv2 

λ = (0,220 x 0,038 + 0,180 x 0,038 + 0,100 x 0,034 + 0,100 x 0,034) / 0,220 + 0,180 + 
0,100 + 0,11 = 0,037 

Ѱ = -0,001607 + 0,1539 x 0,0340,8 + 3,118 x (0,038 x 0,180)1,6 + 0,1926 x (0,038 x 
0,220)0,6 + 1,562 x 10-5 x (0,100/0,180)-2 + 2,839 x 10-4 x (0,100/0,180)-2 + 0,9686 x 10-3 x 
(0,100/0,220)1,6 = 0,022 

0,022 är ett rimligt värde då Ѱ normalt ligger i intervallet 0,015 – 0,030. 

Beräkning av köldbrygga Ѱ för yttervägg/golv 

Beräkningen genomförs enligt Isolerguidens beräkningsmodell för kantbalk vid platta på 
mark. Beräkningsmodellen som används ses på bild 2. 
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Bild 2. Visar beräkningsmodell för kantbalk vid platta på mark. 

Ѱ = -0,1062 + 0,1558 x R-1,4 + 0,1514 x d + 0,01856 x b0,4 + 0,09401 x (λ/h)-0,2 

Där: 
R = Rf + 0,17 
Rf = 10,10 enligt u-beräkningarna för grund. 
R = 10,10 + 0,17 = 10,27 

d = Rk x 0,037 
Rk = 0,1/0,036 = 2,778 enligt u-beräkningarna för grund 
d = 2,778 x 0,037 = 0,1028 

b = A/P 
A är plattans invändiga area = 13 x 11 = 143m2 
P är perimeter mot uteklimat = 2 x (13 + 11) = 48m 
b = 143/48 = 2,9792 

λ = markens värmekonduktivitet = 1,5 

h = kantabalkens djup under marknivå = 0,300m 

Ѱ = -0,1062 + 0,1558 x 10,27-1,4 + 0,1514 x 0,1028 + 0,01856 x 2,97920,4 + 0,09401 x 
(1,5/0,300)-0,2 = 0,012 

0,012 är ett rimligt värde då köldbryggan bör bli liten och i många fall negativ.  

Beräkning av köldbrygga Ѱ för ytterväggshörn 

Ingen köldbrygga i ytterväggshörn förekommer då sandwichelementet är helt homogen 
konstruktion. 

Beräkning av köldbrygga Ѱ för fönstersmygar 

Beräkningen genomförs enligt Isolerguidens beräkningsmodell för betongvägg med 
tegelfasad. Även om vår konstruktion inte har en tegelvägg så antas modellen fungera 
även i detta fall. Beräkningsmodellen som används ses på bild 3. 

 

Bild 3. Visar beräkningsmodell yttervägg i trä/takbjälklag i trä. 
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Ѱ = -4,654 x 10-2 +6,442 x 10-2 x (b/d2)0,6 + 4,849 x 10-2 x (d3/d2)0,2 

Där: 
b är en fönsterregel = 0,045 
d2 är karmdjup = 0,115 
d3 är avstånd från yttersidan av fönsterregeln till fönsterkarm = (0,200–0,115)/2 = 0,0425 
då karmen sitter mitt på regeln. 

Ѱ = -4,654 x 10-2 +6,442 x 10-2 x (0,045/0,115)0,6 + 4,849 x 10-2 x (0,0425/0,115)0,2 = 
0,030 

0,030 är ett rimligt värde då Ѱ normalt ligger i intervallet 0,020 – 0,080 

Beräkning av köldbrygga Ѱ för dörrsmygar 

Beräkningen genomförs som för fönster dock med andra mått. Karmdjupet för dörren är 
endast 0,060m vilket innebär att d2 är 0,060 samt att d3 är (0,200–0,060)/2 dvs. 0,070 

Ѱ = -4,654 x 10-2 +6,442 x 10-2 x (0,045/0,060)0,6 + 4,849 x 10-2 x (0,070/0,060)0,2 = 
0,058 

0,058 är ett rimligt värde då Ѱ normalt ligger i intervallet 0,020 – 0,080 

Vägg II Träregelvägg i två skikt 

Beräkning av köldbrygga Ѱ för yttervägg/takbjälklag 

Beräkningen genomförs enligt Isolerguidens beräkningsmodell för yttervägg i 
trä/takbjälklag i trä. Även om vår konstruktion inte ser till 100 % likadan ut så bedöms 
mallen ge ett rimligt värde. Beräkningsmodellen som används ses på bild 4. 

 

Bild 4. Visar beräkningsmodell yttervägg i trä/takbjälklag i trä. 

Ѱ = -0,001607 + 0,1539 x λ0,8 + 3,118 x (λ x db2)1,6 + 0,1926 x (λ x db1)0,6 + 1,562 x 10-5 x 
(dv2/db2)-2 + 2,839 x 10-4 x (dv1/db2)-2 + 0,9686 x 10-3 x (dv1/db1)1,6 

Där:  
db1 är taklagret bestående av takstolar och isolering = 0,220 
db2 är taklagret bestående av enbart isolering = 0,180 
dv1 är det inre vägglagret = 0,070 
dv2 är det yttre vägglagret = 0,220 

Då värmekonduktiviteten λ i modellen inte specificerar olika värden för olika vägglager så 
räknas ett medel fram för hela konstruktionen. 
λ = (db1 x λ1 + db2 x λ2 + dv1 x λ3 + dv2 x λ4) / db1 + db2 + dv1 + dv2 

λ = (0,220 x 0,038 + 0,180 x 0,038 + 0,070 x 0,034 + 0,220 x 0,037) / 0,220 + 0,180 + 
0,070 + 0,220 = 0,037 
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Ѱ = -0,001607 + 0,1539 x 0,0370,8 + 3,118 x (0,037 x 0,180)1,6 + 0,1926 x (0,037 x 
0,220)0,6 + 1,562 x 10-5 x (0,220/0,180)-2 + 2,839 x 10-4 x (0,070/0,180)-2 + 0,9686 x 10-3 x 
(0,070/0,220)1,6 = 0,023 

0,023 är ett rimligt värde då Ѱ normalt ligger i intervallet 0,015 – 0,030. 

Beräkning av köldbrygga Ѱ för kantbalk vid platta på mark 

0,012 enligt beräkning av köldbrygga Ѱ för yttervägg/golv för Vägg I 

Beräkning av köldbrygga Ѱ för ytterväggshörn 

Beräkningen genomförs enligt Isolerguidens beräkningsmodell för träregelvägg med 
bärande reglar på utsidan. Beräkningsmodellen som används ses på bild 5. 

 

Bild 5. Visar beräkningsmodell för träregelvägg med bärande reglar på utsidan. 

Ѱ = -0,02446 + 3,055 x λ1
2 + 0,03141 x (λ1/λ2)0,2 – 3,244 x 10-8 x (λ1 x d2)-1,6 + 0,05844 x 

(d1/b)-0,6 – 7,431 x 10-4 x (d2/b)-2 

Där: 
b är regelbredd 0,045, d1 är det yttre regelverkets tjocklek 0,220, d2 är det inre regelverkets 
tjocklek 0,070, λ1 är det yttre regelverkets λ-värde 0,037 och λ2 är det inre regelverkets λ-
värde 0,034. 

Ѱ = -0,02446 + 3,055 x 0,0372 + 0,03141 x (0,037/0,034)0,2 – 3,244 x 10-8 x (0,037 x 
0,070)-1,6 + 0,05844 x (0,220/0,045)-0,6 – 7,431 x 10-4 x (0,070/0,045)-2 = 0,033 

0,033 är ett rimligt värde då Ѱ normalt ligger i intervallet 0,030 – 0,060. 

Beräkning av köldbrygga Ѱ för fönstersmygar 

Beräkningen genomförs enligt Isolerguidens beräkningsmodell för träregelvägg med 
träfasad. Beräkningsmodellen som används ses på bild 6. 

 

Bild 6. Visar beräkningsmodell för träregelvägg med träfasad. 
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Ѱ = -2,358 x 10-2 – 6,447 x 10-6 x d2
-2 + 6,263 x 10-2 x (b/d2)0,4 + 1,342 x 10-2 x (d3/d2)0,4 

+ 6,456 x 10-4 x (d3/d1)-1,6 

Där: 
b är regelbredd 0,045, d1 är skiktens tjocklek inifrån fram till regeln 0,070+0,013 dvs. 
0,083, d2 är karmdjup 0,115 och d3 är avståndet från regelns utsida till fönsterkarm 
(0,220–0,115)/2 dvs. 0,0525 då karmen sitter mitt på regeln. 

Ѱ = -2,358 x 10-2 – 6,447 x 10-6 x 0,115-2 + 6,263 x 10-2 x (0,045/0,115)0,4 + 1,342 x 10-2 x 
(0,0525/0,115)0,4 + 6,456 x 10-4 x (0,0525/0,083)-1,6 = 0,030 

0,030 är ett rimligt värde då Ѱ normalt ligger i intervallet 0,020 – 0,055. 

Beräkning av köldbrygga Ѱ för dörrsmygar 

Beräkningen genomförs som för fönster dock med andra mått. Karmdjupet för dörren är 
endast 0,060m vilket innebär att d2 är 0,060 samt att d3 är (0,220–0,060)/2 dvs. 0,080 

Ѱ = -2,358 x 10-2 – 6,447 x 10-6 x 0,060-2 + 6,263 x 10-2 x (0,045/0,060)0,4 + 1,342 x 10-2 x 
(0,080/0,060)0,4 + 6,456 x 10-4 x (0,080/0,083)-1,6 = 0,046 

0,046 är ett rimligt värde då Ѱ normalt ligger i intervallet 0,020 – 0,055. 

Vägg III Massivträvägg med utanpåliggande isolering 

Beräkning av köldbrygga Ѱ för yttervägg/takbjälklag 

Beräkningen genomförs enligt Isolerguidens beräkningsmodell för yttervägg i 
trä/takbjälklag i trä. Även om vår konstruktion inte ser till 100 % likadan ut så bedöms 
mallen ge ett rimligt värde. Beräkningsmodellen som används ses på bild 7. 

 

Bild 7. Visar beräkningsmodell yttervägg i trä/takbjälklag i trä. 

Ѱ = -0,001607 + 0,1539 x λ0,8 + 3,118 x (λ x db2)1,6 + 0,1926 x (λ x db1)0,6 + 1,562 x 10-5 x 
(dv2/db2)-2 + 2,839 x 10-4 x (dv1/db2)-2 + 0,9686 x 10-3 x (dv1/db1)1,6 

Där:  
db1 är taklagret bestående av takstolar och isolering = 0,220 
db2 är taklagret bestående av enbart isolering = 0,180 
dv1 är det inre vägglagret = 0,100 
dv2 är det yttre vägglagret = 0,100 

Då värmekonduktiviteten λ i modellen inte specificerar olika värden för olika vägglager så 
räknas ett medel fram för hela konstruktionen där dv1 och dv2 utgör två lika delar av 
isoleringslagret. 
λ = (db1 x λ1 + db2 x λ2 + dv1 x λ3 + dv2 x λ4) / db1 + db2 + dv1 + dv2 
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λ = (0,220 x 0,038 + 0,180 x 0,038 + 0,100 x 0,038 + 0,100 x 0,038) / 0,220 + 0,180 + 
0,100 + 0,11 = 0,038 

Ѱ = -0,001607 + 0,1539 x 0,0380,8 + 3,118 x (0,038 x 0,180)1,6 + 0,1926 x (0,038 x 
0,220)0,6 + 1,562 x 10-5 x (0,100/0,180)-2 + 2,839 x 10-4 x (0,100/0,180)-2 + 0,9686 x 10-3 x 
(0,100/0,220)1,6 = 0,023 

0,023 är ett rimligt värde då Ѱ normalt ligger i intervallet 0,015 – 0,030. 

Beräkning av köldbrygga Ѱ för yttervägg/golv 

0,012 enligt beräkning av köldbrygga Ѱ för yttervägg/golv för Vägg I 

Beräkning av köldbrygga Ѱ för ytterväggshörn 

Ingen köldbrygga i ytterväggshörn förekommer då KL-skivan är helt täckt med isolering. 

Beräkning av köldbrygga Ѱ för fönstersmygar 

Beräkningen genomförs enligt Isolerguidens beräkningsmodell för träregelvägg med 
träfasad då ingen modell för köldbrygga vid massivträelement med utanpåliggande 
isolering finns. Teoretiskt så borde detta fall fungera även här med undantaget att d1 
ändras. Beräkningsmodellen som används ses på bild 8. 

 

Bild 8. Visar beräkningsmodell för träregelvägg med träfasad. 

Ѱ = -2,358 x 10-2 – 6,447 x 10-6 x d2
-2 + 6,263 x 10-2 x (b/d2)0,4 + 1,342 x 10-2 x (d3/d2)0,4 

+ 6,456 x 10-4 x (d3/d1)-1,6 

Där: 
b är regelbredd 0,045, d1 är skiktens tjocklek inifrån fram till regeln dvs. KL-skivan med 
tjockleken 0,095, d2 är karmdjup 0,115 och d3 är avståndet från regelns utsida till 
fönsterkarm (0,200–0,115)/2 dvs. 0,0425 då karmen sitter mitt på regeln. 

Ѱ = -2,358 x 10-2 – 6,447 x 10-6 x 0,115-2 + 6,263 x 10-2 x (0,045/0,115)0,4 + 1,342 x 10-2 x 
(0,0425/0,115)0,4 + 6,456 x 10-4 x (0,0425/0,095)-1,6 = 0,030 

0,030 är ett rimligt värde då Ѱ normalt ligger i intervallet 0,020 – 0,055. 

Beräkning av köldbrygga Ѱ för dörrsmygar 

Beräkningen genomförs som för fönster dock med andra mått. Karmdjupet för dörren är 
endast 0,060m vilket innebär att d2 är 0,060 samt att d3 är (0,200–0,060)/2 dvs. 0,070 

Ѱ = -2,358 x 10-2 – 6,447 x 10-6 x 0,060-2 + 6,263 x 10-2 x (0,045/0,060)0,4 + 1,342 x 10-2 x 
(0,070/0,060)0,4 + 6,456 x 10-4 x (0,070/0,095)-1,6 = 0,046 

0,046 är ett rimligt värde då Ѱ normalt ligger i intervallet 0,020 – 0,055.  
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Referenser 

Bilder och tabeller 

Bild 1. Visar beräkningsmodell yttervägg i trä/takbjälklag i trä. 

Bild 2. Visar beräkningsmodell för kantbalk vid platta på mark. 

Bild 3. Visar beräkningsmodell yttervägg i trä/takbjälklag i trä. 

Bild 4. Visar beräkningsmodell yttervägg i trä/takbjälklag i trä. 

Bild 5. Visar beräkningsmodell för träregelvägg med bärande reglar på utsidan. 

Bild 6. Visar beräkningsmodell för träregelvägg med träfasad. 

Bild 7. Visar beräkningsmodell yttervägg i trä/takbjälklag i trä. 

Bild 8. Visar beräkningsmodell för träregelvägg med träfasad. 
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Energiberäkningar 

Beräkningar av energibalansen för huset följer nedan. 

Gt-värden Månadsvis 

Gradtimmar används i beräkningar för uppvärmning och används för att mäta hur mycket 
utetemperaturen understiger den tänkta innetemperaturen. Gt-värdet beräknas månadsvis. 
Värden för utetemperatur är för Jönköpings stad och har tagits från datablad av SMHI.1 

Gt = (Ti-Tu) x 24 x n 

n = Antal dagar månad 

Ti = Innetemperatur i °C  

Tu = Utetemperatur i °C 

Tabell 1. Visar temperaturvärden månadsvis för mätstation 7447, Jönköping 

Klimnr. Period Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug SepOkt Nov Dec Årsmed.

7447 1961-90 -2,6 -2,7 0,3 4,7 10 15 16 15 11 7,5 2,8 -0,7 6,3  

Tabell 2. Visar Gt-värden för respektive månad i gradtimmar (C°h/månad) 

Ti 21 21 21 21 21 21

jan feb mars apr maj juni

Tu -2,6 -2,7 -0,3 4,7 10 14,5

Gt 17558,4 15926,4 15847,2 11736 8184 4680

Ti 21 21 21 21 21 21

juli aug sep okt nov dec

Tu 15,9 15 11,3 7,5 2,8 -0,7

Gt 3794,4 4464 6984 10044 13104 16144,8  

Varmvatten 

Energibehovet för varmvatten räknas ut enligt formeln: 

Evv = (5 x antal lägenheter + 0,05 x uppvärmd area) x 365 

Antal lägenheter är i detta fall bara en 

Uppvärmd area = 143 m² 

Evv = (5 x 1 + 0,05 x 143) x 365 = 4 434,75 kWh/år 

Månadsvis = 369,56 kWh/månad 

 

                                                 
1 Sveriges metrologiska och hydrologiska institut. Dataserier med normalvärden för tidsperioden 1961-1990. 

http://data.smhi.se/met/climate/time_series/month_year/normal_1961_1990/SMHI_month_year_normal_61_90_

temperature_celsius.txt (Hämtad 2012-05-28)  
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Luftläckage 

Luftläckage beräknat med Gt värden månadsvis. Luftläckage kan ske genom springor eller 
glipor i konstruktionen. 

Eov = 0,33 x nov x V x Gt 

nov = 0,1 

V = 343,2 m³ 

Tabell 3. Visar energiförbrukningen för luftläckaget för respektive månad i kWh 

jan feb mars apr maj juni

Eov 198,8594 180,376 179,479 132,9172 92,68871 53,00381

juli aug sep okt nov dec

Eov 42,97386 50,55748 79,09799 113,7543 148,4107 182,8495

Summa: 1454,968  

Luftväxling 

I denna beräkning visas det hur mycket energi det går åt att värma upp luften som ska 
cirkulera i huset. I detta fall används ett FTX-system som ser till att överföra värmen från 
luften som förs ut ur huset till luften som kommer in. Enligt BBR ska luftflödet vara 0,35 
l/s per m2.2 

Ev = 0,33 x n x V x Gt (1-0,8) 

V = 343,2 m3 

FTX-System verkningsgrad= 0,8 

n = ((0,35 x 3600) / 1000) / 2,4 = 0,525 oms/h 

Tabell 4. Visar energiförbrukningen för luftväxling för respektive månad i kWh 

jan feb mars apr maj juni

Ev 208,8024 189,3948 188,453 139,5631 97,32315 55,654

juli aug sep okt nov dec

Ev 45,12255 53,08535 83,05289 119,442 155,8312 191,992

Summa: 1527,717  

 

 

 

                                                 
2 Boverket. Kap. 6 Hygien, hälsa och miljö. Regelsamling for byggande, BBR 2012.s. 200. 2011 
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Hushållsel för bostäder 

Uppskattat värde för hur mycket energi alla apparater i ett hushåll gör åt med. En viss 
procent av detta ingår sedan i gratisenergi, alltså energi som tillförs huset. Denna energi 
avges som värme. 

Eel = (2500 + 800 x antal personer) 

Antal personer = 4 st. 

Eel = (2500 + 800 x 4) = 5700 kWh/år 

Månadsvis = 475 kWh/månad 

Tillskottsvärme från personer 

Den passiva tillskottsenergi som fås från personerna i hushållet. Detta ingår i 
gratisenergin. 

Ep = (14 x 0,080 x antal personer) x 365 

Antal personer = 4 st. 

Ep = (14 x 0,080 x 4) x 365 = 1635,2 kWh/år 

Månadsvis = 136,26 kWh/år 

Solenergi 

Vald fönstertyp för hus är ett treglasfönster vilket ger ett avskärmningsvärde på 0,5. Vilket 
är normalt då intervallet är 50-65 %.3  

Fönsterarea är beräknad utifrån angivna värden för den framtagna byggnaden. 
Beräkningar för transmitterad solstrålning finns att hitta i bilaga 4. Dessa mätvärden 
kommer från datablad från SMHI och finns att hitta i bilaga 5 och 6. Mätvärden för 
antalet klara och mulna dagar gäller för Borås och värden för transmitterad solstrålning 
gäller för Helsingborg. Ingår i gratisenergin. 

Esol = transm.solinstrålning x fönsterarea x F1 

F1 = Avskärmningsvärde 

Tabell 5. Visar energitillskottet för solenergi för respektive månad i kWh 

jan feb mars apr maj juni

Esol 61,809 114,351 217,445 263,7105 336,5895 336,348

juli aug sep okt nov dec

Esol 335,025 300,096 229,529 151,7025 67,225 42,059

Summa: 2455,89  

 

 

                                                 
3 Höglund, Ingemar, Petterson, Owe och Åhlgren, Bernhard. Fönsterteknik. s.250. Stockholm. Byggförlaget, 

1984 
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Fastighetsel 

Fastighetsel är den el som krävs för att driva olika installationer så som pumpar, fläktar 
etc. i en byggnad. Denna uppskattas till att vara ca. 5-30 kWh/m² per år. 
Energiförbrukningen antogs för detta hus vara 15 kWh/m² per år. 

Evvs = 15 x Uppvärmd area 

Uppvärmd area = 143 m² 

Evvs = 15 x 143 = 2145 kWh/år 

Månadsvis = 178,75 kWh/månad 

Tranmission 

Energiförlusterna från transmission. Här sammanställs köldbryggorna för dörrar, fönster 
etc. Köldbryggor är delar i en konstruktion där värme lättare avges t.ex. ramen som omger 
ett fönster.  

Transmissionsförlusterna beräknas för varje väggkonstruktion för att kunna se hur stora 
skillnaderna är och avgöra om en jämförelse kan göras. 

Et = (Σ Ui x Ai + Σ Ψi x li) x Gt 

Sandwichvägg 

Σ Ui x Ai = 64,771 

Σ Ψi x li = 4,079 

Tabell 6. Visar transmissionsförlusterna för sandwichväggen för respektive månad i 

kWh 

jan feb mars apr maj juni

Et 1208,899 1096,536 1091,083 808,0259 563,47 322,2189

juli aug sep okt nov dec

Et 261,2452 307,3473 480,8498 691,5314 902,213 1111,573

Summa: 8844,992  
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Träregelvägg 

Σ Ui x Ai = 63,316 

Σ Ψi x li = 4,295 

Tabell 7. Visar transmissionsförlusterna för träregelväggen för respektive månad i 

kWh 

jan feb mars apr maj juni

Et 1237,444 1126,778 1101,627 842,1626 573,4495 345,6274

juli aug sep okt nov dec

Et 301,8155 347,0878 525,7431 734,4177 949,2584 1156,959

Summa: 9242,37  

Massivträvägg 

Σ Ui x Ai = 64,518 

Σ Ψi x li = 3,978 

Tabell 8. Visar transmissionsförlusterna för massivträväggen för respektive månad i 

kWh 

jan feb mars apr maj juni

Et 1202,687 1090,901 1085,476 803,8738 560,5745 320,5632

juli aug sep okt nov dec

Et 259,9027 305,7679 478,3789 687,9778 897,5768 1105,861

Summa: 8799,541  
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Syd värde Dagar area F1 Summa S:

Jan hel 2888 3,1 5,2 0,5 = 23277,28

halv 1788 7,8 5,2 0,5 = 36260,64 82532,32

mulet 440 20,1 5,2 0,5 = 22994,4

Feb hel 4230 3,8 5,2 0,5 = 41792,4

halv 2731 8,8 5,2 0,5 = 62485,28 134467,84

mulet 754 15,4 5,2 0,5 = 30190,16

Mar hel 4815 7,5 5,2 0,5 = 93892,5

halv 3307 10,7 5,2 0,5 = 92000,74 221436,28

mulet 1068 12,8 5,2 0,5 = 35543,04

Apr hel 4476 6,3 5,2 0,5 = 73316,88

halv 3375 11,7 5,2 0,5 = 102667,5 217667,58

mulet 1336 12 5,2 0,5 = 41683,2

Maj hel 3927 8 5,2 0,5 = 81681,6

halv 3245 14 5,2 0,5 = 118118 235250,6

mulet 1515 9 5,2 0,5 = 35451

Jun hel 3627 5,8 5,2 0,5 = 54695,16

halv 3160 14,6 5,2 0,5 = 119953,6 214659,64

mulet 1603 9,6 5,2 0,5 = 40010,88

Jul hel 3726 5,1 5,2 0,5 = 49406,76

halv 3181 15,9 5,2 0,5 = 131502,5 221599,3

mulet 1565 10 5,2 0,5 = 40690

Aug hel 4176 5,4 5,2 0,5 = 58631,04

halv 3293 15,2 5,2 0,5 = 130139,4 227086,08

mulet 1417 10,4 5,2 0,5 = 38315,68

Sep hel 4680 4,8 5,2 0,5 = 58406,4

halv 3346 13,4 5,2 0,5 = 116574,6 211336,84

mulet 1185 11,8 5,2 0,5 = 36355,8

Okt hel 4532 3,9 5,2 0,5 = 45954,48

halv 3002 10,7 5,2 0,5 = 83515,64 167249,16

mulet 886 16,4 5,2 0,5 = 37779,04

Nov hel 3383 1,8 5,2 0,5 = 15832,44

halv 2127 6,7 5,2 0,5 = 37052,34 83350,28

mulet 545 21,5 5,2 0,5 = 30465,5

Dec hel 2371 2,2 5,2 0,5 = 13562,12

halv 1455 6,2 5,2 0,5 = 23454,6 57465,2

mulet 348 22,6 5,2 0,5 = 20448,48
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Norr värde Dagar area F1 Summa N:

Jan hel 165 3,1 2,6 0,5 = 664,95

halv 188 7,8 2,6 0,5 = 1906,32 6151,08

mulet 137 20,1 2,6 0,5 = 3579,81

Feb hel 356 3,8 2,6 0,5 = 1758,64

halv 424 8,8 2,6 0,5 = 4850,56 12975,56

mulet 318 15,4 2,6 0,5 = 6366,36

Mar hel 630 7,5 2,6 0,5 = 6142,5

halv 773 10,7 2,6 0,5 = 10752,43 26729,17

mulet 591 12,8 2,6 0,5 = 9834,24

Apr hel 994 6,3 2,6 0,5 = 8140,86

halv 1221 11,7 2,6 0,5 = 18571,41 41235,87

mulet 931 12 2,6 0,5 = 14523,6

Maj hel 1611 8 2,6 0,5 = 16754,4

halv 1775 14 2,6 0,5 = 32305 63567,4

mulet 1240 9 2,6 0,5 = 14508

Jun hel 2176 5,8 2,6 0,5 = 16407,04

halv 2206 14,6 2,6 0,5 = 41869,88 76060,92

mulet 1425 9,6 2,6 0,5 = 17784

Jul hel 1923 5,1 2,6 0,5 = 12749,49

halv 2017 15,9 2,6 0,5 = 41691,39 71964,88

mulet 1348 10 2,6 0,5 = 17524

Aug hel 1265 5,4 2,6 0,5 = 8880,3

halv 1470 15,2 2,6 0,5 = 29047,2 52447,98

mulet 1074 10,4 2,6 0,5 = 14520,48

Sep hel 775 4,8 2,6 0,5 = 4836

halv 958 13,4 2,6 0,5 = 16688,36 32799,26

mulet 735 11,8 2,6 0,5 = 11274,9

Okt hel 461 3,9 2,6 0,5 = 2337,27

halv 560 10,7 2,6 0,5 = 7789,6 19187,87

mulet 425 16,4 2,6 0,5 = 9061

Nov hel 224 1,8 2,6 0,5 = 524,16

halv 261 6,7 2,6 0,5 = 2273,31 8163,87

mulet 192 21,5 2,6 0,5 = 5366,4

Dec hel 122 2,2 2,6 0,5 = 348,92

halv 138 6,2 2,6 0,5 = 1112,28 4369,82

mulet 99 22,6 2,6 0,5 = 2908,62
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Öst värde Dagar area F1 Summa Ö:

Jan hel 592 3,1 3,9 0,5 = 3578,64

halv 439 7,8 3,9 0,5 = 6677,19 17467,71

mulet 184 20,1 3,9 0,5 = 7211,88

Feb hel 1365 3,8 3,9 0,5 = 10114,65

halv 1024 8,8 3,9 0,5 = 17571,84 40629,42

mulet 431 15,4 3,9 0,5 = 12942,93

Mar hel 2407 7,5 3,9 0,5 = 35202,38

halv 1840 10,7 3,9 0,5 = 38391,6 93362,295

mulet 792 12,8 3,9 0,5 = 19768,32

Apr hel 3509 6,3 3,9 0,5 = 43108,07

halv 2746 11,7 3,9 0,5 = 62649,99 134259,255

mulet 1218 12 3,9 0,5 = 28501,2

Maj hel 4288 8 3,9 0,5 = 66892,8

halv 3411 14 3,9 0,5 = 93120,3 187180,5

mulet 1548 9 3,9 0,5 = 27167,4

Jun hel 4657 5,8 3,9 0,5 = 52670,67

halv 3732 14,6 3,9 0,5 = 106250 190988,07

mulet 1713 9,6 3,9 0,5 = 32067,36

Jul hel 4495 5,1 3,9 0,5 = 44702,78

halv 3595 15,9 3,9 0,5 = 111463 188243,25

mulet 1645 10 3,9 0,5 = 32077,5

Aug hel 3908 5,4 3,9 0,5 = 41151,24

halv 3078 15,2 3,9 0,5 = 91231,92 160329

mulet 1378 10,4 3,9 0,5 = 27945,84

Sep hel 2875 4,8 3,9 0,5 = 26910

halv 2225 13,4 3,9 0,5 = 58139,25 107460,99

mulet 974 11,8 3,9 0,5 = 22411,74

Okt hel 1716 3,9 3,9 0,5 = 13050,18

halv 1310 10,7 3,9 0,5 = 27333,15 58484,01

mulet 566 16,4 3,9 0,5 = 18100,68

Nov hel 802 1,8 3,9 0,5 = 2815,02

halv 603 6,7 3,9 0,5 = 7878,195 21467,94

mulet 257 21,5 3,9 0,5 = 10774,73

Dec hel 405 2,2 3,9 0,5 = 1737,45

halv 304 6,2 3,9 0,5 = 3675,36 11141,91

mulet 130 22,6 3,9 0,5 = 5729,1

Bilaga 4



Väst värde Dagar area F1 Summa V:

Jan hel 592 3,1 3,9 0,5 = 3578,64

halv 439 7,8 3,9 0,5 = 6677,19 17467,71

mulet 184 20,1 3,9 0,5 = 7211,88

Feb hel 1365 3,8 3,9 0,5 = 10114,65

halv 1024 8,8 3,9 0,5 = 17571,84 40629,42

mulet 431 15,4 3,9 0,5 = 12942,93

Mar hel 2407 7,5 3,9 0,5 = 35202,38

halv 1840 10,7 3,9 0,5 = 38391,6 93362,295

mulet 792 12,8 3,9 0,5 = 19768,32

Apr hel 3509 6,3 3,9 0,5 = 43108,07

halv 2746 11,7 3,9 0,5 = 62649,99 134259,255

mulet 1218 12 3,9 0,5 = 28501,2

Maj hel 4288 8 3,9 0,5 = 66892,8

halv 3411 14 3,9 0,5 = 93120,3 187180,5

mulet 1548 9 3,9 0,5 = 27167,4

Jun hel 4657 5,8 3,9 0,5 = 52670,67

halv 3732 14,6 3,9 0,5 = 106250 190988,07

mulet 1713 9,6 3,9 0,5 = 32067,36

Jul hel 4495 5,1 3,9 0,5 = 44702,78

halv 3595 15,9 3,9 0,5 = 111463 188243,25

mulet 1645 10 3,9 0,5 = 32077,5

Aug hel 3908 5,4 3,9 0,5 = 41151,24

halv 3078 15,2 3,9 0,5 = 91231,92 160329

mulet 1378 10,4 3,9 0,5 = 27945,84

Sep hel 2875 4,8 3,9 0,5 = 26910

halv 2225 13,4 3,9 0,5 = 58139,25 107460,99

mulet 974 11,8 3,9 0,5 = 22411,74

Okt hel 1716 3,9 3,9 0,5 = 13050,18

halv 1310 10,7 3,9 0,5 = 27333,15 58484,01

mulet 566 16,4 3,9 0,5 = 18100,68

Nov hel 802 1,8 3,9 0,5 = 2815,02

halv 603 6,7 3,9 0,5 = 7878,195 21467,94

mulet 257 21,5 3,9 0,5 = 10774,73

Dec hel 405 2,2 3,9 0,5 = 1737,45

halv 304 6,2 3,9 0,5 = 3675,36 11141,91

mulet 130 22,6 3,9 0,5 = 5729,1

Bilaga 4



Summa TOT:

Jan 123619 Wh

Feb 228702 Wh

Mar 434890 Wh

Apr 527422 Wh

Maj 673179 Wh

Jun 672697 Wh

Jul 670051 Wh

Aug 600192 Wh

Sep 459058 Wh

Okt 303405 Wh

Nov 134450 Wh

Dec 84119 Wh

Bilaga 4
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