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SAMMANFATTNING 

Byggnadssektorn uppskattas idag står för 40 % av Sveriges totala 
energianvändning och för cirka 50 % av den totala elanvändningen. Från 
myndigheter såväl som allmänheten börjar allt högre krav ställas på 
energihushållning i vårt byggnadsbestånd. Metoder för att finna mer 
energieffektiva byggnader såväl metoder för att minska byggkostnaderna 
och öka produktionseffektiviteten är något byggindustrin strävar efter 
idag.  
 

Detta examensarbete är utfört åt Lundqvist Trävaru AB och behandlar hur 
ett byggsystem kan utvecklas för trävillor utifrån modulbyggande. Syftet 
är att identifiera vilka byggnadstekniska lösningar som krävs för att 
utveckla ett byggsystem för modulbyggande av trävillor som klarar 
energikraven enligt Boverkets byggregler. Arbetet grundar sig på tidigare 
examensarbete om utveckling av storblockssystem för trähus. I den 
inledande litteraturstudien identifierades tekniska faktorer som avgör en 
byggnads energianvändning samt faktorer som används för att bestämma 
aktuellt fukttillstånd i konstruktionen. Den knyter också an till industriellt 
byggande för att identifiera olika byggsystem. Utifrån att ha analyserat ett 
antal villatillverkare i Sverige har tekniska lösningar till 
konstruktionsutföranden samt produktionsstrategier kunnat 
sammanställas. Dessa har sedan legat till grund för utvecklingen av 
byggsystemet. I utvecklingen av byggsystemet har sju olika 
förändringsalternativ utförts gällande konstruktionsutföranden. För varje 
förändringsalternativ har beräkningar gjorts gällande specifik 
energianvändning, genomsnittlig genomgångskoefficient samt 
ånghaltsfördelning i respektive konstruktionsdel. Det har även analyserats 
hur Lundqvist Trävaru ABs byggsystem kommer kunna konkurrera bland 
övriga villatillverkare.  
 
De slutsatser som kan dras är att det krävs fortsatt utveckling av 
byggsystemet för att Lundqvist Trävaru AB ska kunna leverera en villa 
som klarar energikraven enligt Boverkets byggregler och förutsatt att 
flexibiliteten och standardiseringen kvarstår i byggsystem även efter 
uppfyllda energikrav finns det stor chans att Lundqvist Trävaru AB 
kommer finna sin kundkrets och därmed konkurrera bland övriga 
villatillverkare.   
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ABSTRACT 

The Swedish building sector is currently estimated to account for 40 
percent of the country's total energy consumption and about 50 percent of 
the total electricity consumption. The authorities as well as the public are 
starting to demand a more efficient use of energy in our building stock. 
The building industry is today striving to find methods for both more 
energy-efficient buildings as well as find methods to reduce construction 
costs and increase production efficiency.  

This master’s thesis is rendered for Lundqvist Trävaru AB and discusses 
how to develop a building system for wooden houses by modular building. 
The aim of this work is to identify the structural design required to 
develop a building system for modular building of wooden houses that 
meets the energy requirements of the building regulations. This thesis is 
based on earlier development of wall element system for modular building 
of holiday houses. Technical factors to determine a building’s energy use 
and the factors used to determine the current moisture condition in the 
design was identified during the initial literature reviews. The literature 
review also links to industrial building to identify various building 
systems. By analyzing a number of house manufacturers in Sweden, 
structural solutions to construct a building and production strategies have 
been compiled. These have been the basis for the development of the 
building system. Seven different kinds of changes have been tested on 
current construction during the development of the building system. For 
each change, calculations have been made regarding specific energy use, 
the average of the transmission coefficient and the distribution of vapor 
content in each structural element. The ability of Lundqvist Trävaru AB’s 
building system to competing with other house manufacturers has also 
been analyzed.  

The conclusions drawn are that the building system requires further 
development if Lundqvist Trävaru AB aims to deliver a house that meets 
the energy requirements according to building regulations and if the 
energy requirements are met and the building system still holds the 
flexibility and standardization in the system, there is a high chance that 
Lundqvist Trävaru AB can find a clientele and compete amongst other 
house manufacturers.  
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FÖRKLARINGAR 

Atemp  Arean av samtliga våningsplan för 
temperaturreglerade utrymmen, 
avsedda att värmas till mer än 10°C, 
som begränsas av klimatskalets insida. 

   

Byggnadens 
energianvändning 

 Den mängd energi som behöver 
levereras till en byggnad under ett 
normalår vid normalt brukande. Brukar 
benämnas "köpt energi" och innefattar 
energi för uppvärmning, komfortkyla, 
tappvarmvatten och byggnadens 
fastighetsenergi. Byggnadens 
energianvändning mäts i kWh/år.   

   

Byggnadens specifika 
energianvändning 

 Definieras som byggnadens 
energianvändning fördelat på Atemp 
uttryckt i kWh/m2 och år. 
Hushållsenergi inräknas inte. BBR 
ställer krav på byggnadens specifika 
energianvändning.  

   

Byggnadens tidskonstant  Beskriver hur pass väl byggnaden kan 
klara en kortvarig svacka i 
utetemperaturen utan att det märks på 
inomhustemperaturen. Byggnadens 
tidskonstant, τ, mäts i timmar (h).  

   

Dimensionerande 
vinterutetemperatur, DVUT 

 Den lägsta utetemperatur som normalt 
inträffar under ett år. Det avses inte den 
absolut lägsta temperaturen utan 
medeltemperaturen under minst ett 
dygn. DVUT är specifik för varje ort och 
mäts i °C.  
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IX 

 

EG-direktivet, 2002/91/EG  Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/91/EG om byggnaders 
energiprestanda trädde i kraft i 
december 2002. Direktivet avser att 
främja en förbättrad energiprestanda i 
byggnader i unionen och samtidigt ta 
hänsyn till kraven på inomhus klimat 
och kostnadseffektivitet. 

   

Energiprestanda  Ett annat ord för ”byggnadens specifika 
energianvändning”, ett begrepp som 
används i BBR. Prestandan mäts i 
kWh/m2 och år.  

   

Genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient, 
Um 

 Beskriver hur mycket värme som 
maximalt får passera ut genom 
byggnadens klimatskärm mätt i 
W/m2K. BBR ställer krav på den 
genomsnittliga 
värmegenomgångskoefficienten. 

   

Gradtimmar  Definieras som summan av varje 
timmes temperaturskillnad mellan 
inne- och uteluft under ett år och mäts i 
°Ch/år. Antalet gradtimmar erhålls ur 
aktuell orts gradtimmetabell. 

   

Klimatzon I  Norrbottens, Västerbottens och 
Jämtlands län. 

   

Klimatzon II  Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas 
och Värmlands län. 

   

Klimatzon III  Västra Götalands, Jönköpings, 
Kronobergs, Kalmar, Östergötlands, 
Södermanlands, Örebro, Västmanlands, 
Stockholms, Uppsala, Skåne, Hallands, 
Blekinge och Gotlands län. 

   



 Förklaringar 

 

X 

 

Konfigurering  Konfigurering är en process där 
fördefinierade byggdelar kombineras 
samman för att passa ett byggprojekt. 

   

Kritiskt fukttillstånd  Anger hur högt fuktinnehållet kan vara i 
ett material innan det uppstår risk för 
skador. 

   

Mättnadsånghalt, vs   Den maximala mängd vattenånga luft 
kan innehålla vid en viss temperatur 
och mäts i g/m3. 

   
Relativ ånghalt, RÅ  Förhållande mellan aktuell ånghalt och 

mättnadsånghalt. Presenteras oftast i 
procent. 

   
Termiskt inneklimat  Definieras av de tekniska 

installationerna som påverkar 
människans omgivning i bostaden, 
nämligen de termiska och hygieniska 
förhållandena samt ljud- och 
ljusförhållanden. 

   
Ånghalt, v  Den mängd vattenånga luft innehåller 

och mäts i g/m3. 
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1 INLEDNING 

I detta första kapitel av examensarbetet presenteras bakgrund, syfte och 
forskningsfrågor samt avgränsningar.  

1.1 Bakgrund  

I Sverige är det stort fokus på energieffektivt byggande bl.a. för att klara de 
mål som är uppsatta gällande en minskad energianvändning i bostäder till 
år 2020. Idag står bostads- och servicesektorn för 40 % av Sveriges totala 
energianvändning och för cirka 50 % av den totala elanvändningen 
(Energimyndigheten, 2012). Strösta delen av energianvändningen i 
bostäder går åt till uppvärmning, ventilation och varmvatten (Petersson, 
2007).    

Energianvändningen i småhus, från det att de byggs till dess att de rivs, är 
som störst under husens brukstid, se Figur 1-1. Av den anledningen är det 
av vikt att husen planeras, konstrueras och byggs för låg 
energianvändning redan från början. Om detta åstadkoms kan 
energibesparingar vara möjliga under brukstiden. (Petersson, 2007) 

 

Figur 1-1 visar energianvändningen i småhus (Petersson, 2007). 

Förutom att byggindustrin strävar efter mer energieffektiva bostäder 
strävar de också efter att hitta nya metoder för att minska 
byggkostnaderna och öka effektiviteten. Industriellt byggande är ett 

Bygga ≈ 
15% 

Driva ≈ 
85% 

Riva < 
1% 
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högaktuellt ämne i den svenska byggindustrin där 
utvecklingsmöjligheterna är stora (Lessing, 2006). Industrialiseringen har 
blivit ett strategiskt utvecklingsområde inom många företag för att kunna 
skapa nya affärsmöjligheter och skapa nya och bättre metoder för effektivt 
byggande. En utveckling mot industriellt byggande påverkar bl.a. 
projektering, tillverkning och byggplatsarbete, bland annat till följd av en 
ökad förtillverkning av byggdelar. (Lessing, 2006) Utmaningen är att finna 
lösningar som är anpassade för dagens önskemål där bl.a. kundens unika 
krav och produktionseffektivitet står i fokus.  

Intresset är stort både bland stora aktörer så väl som mindre företag att 
införa industriellt byggande däribland Lundqvist Trävaru AB. De tillverkar 
byggsatser i trä till bl.a. garage och stall men strävar efter att utöka sin 
produktion för att öka omsättning och konkurrenskraft. Utökningen syftar 
till att börja tillverka större byggsatser med högre färdigställande grad.  

Utvecklingen startade för cirka 1,5 år sedan då studenten Camilla 
Andersson, i sitt examensarbete, utvecklade ett teoretiskt 
storblockssystem för trähus. Examensarbete avgränsades till att utveckla 
ett system för fritidshus och resulterade i ett modulsystem med 40st olika 
väggblock. Lundqvist Trävaru AB har för avsikt att vidareutveckla 
storblockssystemet för en möjlig produktion av villor.  

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Examensarbetet syftar till att i samarbete med Lundqvist Trävaru AB 
utveckla ett byggsystem för modulbyggande av trävillor.  

Utvecklingen ska ske utifrån det befintliga storblockssystemet för trähus 
och systemet ska utvecklas på ett sådant sätt att den ursprungliga 
standardiserade utformningen och flexibiliteten kvarstår. Kunden ska 
fortfarande ha möjligheten att kombinera ihop olika moduler till en färdig 
byggnad.   

Examensarbetet ska tillsammans med det tidigare arbetet om 
storblockssystemet ge Lundqvist Trävaru AB en intern kunskapsbank för 
att i framtiden kunna realisera ett standardiserat byggsystem för trävillor i 
deras produktion. 
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Forskningsfrågor 

 Vilken/vilka byggnadstekniska lösningar krävs för att utveckla ett 
byggsystem för modulbyggande av trävillor som klarar 
energikraven enligt Boverkets byggregler? 

 Hur skulle byggsystemet kunna komma att konkurrera bland 
övriga villatillverkare? 
 

1.3 Avgränsningar 

Examensarbetet utförs åt Lundqvist Trävaru AB därmed kommer en del av 
de tekniska lösningarna vara anpassade efter deras befintliga lösningar. 
Examensarbetet kommer endast behandla 1-plansvillor och 1½-
plansvillor eftersom Lundqvist Trävaru AB inte har kapacitet att 
producera bjälklag. Produktionen av villorna ligger utanför arbetets 
begränsningar.  

Gällande krav på nyproduktion av byggnader i Boverkets byggregler, BBR, 
avgränsas arbetet till att endast behandla krav för specifik 
energianvändning samt genomsnittlig genomgångskoefficient. Ur 
byggnadsfysikalisk synpunkt avgränsas arbetet till att undersöka aktuella 
tillstånd för fukt i konstruktionen. 

I examensarbetet har hänsyn tagits till tre olika orter, Luleå, Söderhamn 
och Lund, utplacerade i var och en av klimatzonerna. Detta för att 
kontrollera om villornas energiprestanda når upp till kraven för 
respektive klimatzon.  
 
Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar 20 veckors 
heltidsstudier.  
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2 METOD 

I följande kapitel redogörs för hur examensarbetet har utförts och vilka 
metoder som har använts. 

2.1 Tillvägagångssätt 

Examensarbetet inleddes med en beskrivning av dess bakgrund, syfte och 
forskningsfrågor. Därefter avgränsades arbetet för att hålla en rimlig 
omfattning och tydliggöra arbetets gränser. I den inledande fasen 
upprättades även en övergripande tidplanering av examensarbetet.  
Därefter genomfördes en analys av sex teoretiskt uppsatta villor. I 
analysen utfördes beräkningar gällande energianvändning, genomsnittlig 
genomgångskoefficient samt beräkning av aktuella tillstånd för fukt i 
konstruktionen.  

I nästa steg genomfördes en litteraturstudie för att öka kunskaperna inom 
ämnesområdena energianvändning, byggnadsfysik och industriellt 
byggande. Parallellt med litteraturstudien utfördes en marknadsanalys 
bland villatillverkare i hela Sverige för att bl.a. undersöka olika 
konstruktionslösningar.  

Därefter påbörjades utvecklingen av byggsystemet. Olika 
konstruktionslösningar togs fram och beräkningar utfördes för att utreda 
om lösningarna förbättrade eller försämrade energiprestandan samt för 
att utreda om det fanns någon risk för fukt i konstruktionen.  

Slutligen sammanställdes examensarbetet i denna rapport och en muntlig 
presentation genomfördes vid Luleå tekniska universitet.  

En genomförandeplan för examensarbetet redovisas i Figur 2-1.  
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Figur 2-1 visar genomförandeplanen av examensarbetet. 

  

  

Projektplan 

Analys av teoretiska villor 

Marknadsanalys Litteraturstudie 

Utveckling av byggsystem 

Resultat och analys 

Diskussion och slutsats 

Sammanställning av rapport 

Bakgrund 

Syfte och 
frågeställning 

Avgränsning 

Tidplan 

Energianvändning 

Byggnadsfysik 

Industriellt byggande 

Konstruktionslösning 

Beräkningar 
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2.2 Beräkningsmetod 

Energiberäkning 

Energianvändningen i byggnader kan studeras på fler olika sätt. Det 
snabbaste och enklaste sättet är att utgå från ett schablonvärde av specifik 
energianvändning per kvadratmeter golvyta för att sedan uppskatta hela 
byggnadens energianvändning (Warfvinge & Dahlblom, 2010). Metoden 
kallas för nyckeltalsmetoden eller kvadratmetermetoden. Beräkningarna 
är överslagsmässiga och säger därmed inte något specifikt om den aktuella 
byggnadens energianvändning, utan anger endast ett referensvärde.  
(Boverket, 2006) 

För att få ett mer specifikt värde på energianvändningen, jämfört med 
nyckeltalsmetoden, finns det en annan vanlig handberäkningsmetod då 
gradtimmar eller även kallat graddagar används. Metoden utgår ifrån ett 
statistiskt framtaget antal gradtimmar eller graddagar för att med hjälp av 
en framräknad gränstemperatur beräkna energianvändningen (Warfvinge 
& Dahlblom, 2010). Gränstemperaturen anger upp till vilken temperatur 
ett värmesystem behöver värma, därefter utnyttjas gratisvärmetillskottet 
för att höja utomhusluften till inomhustemperatur. Beroende på klimatets 
isolering och täthet samt värmetillskottets och ventilationssystemets 
storlek får en byggnad olika högt eller lågt värde på gränstemperaturen. 
(Warfvinge & Dahlblom, 2010) Vid beräkningar av energianvändningen 
kan statistik hämtas hos SMHI, i VVS-handböcker eller i annan statistik.  
Statistiken utgår ofta ifrån att gränstemperaturen är +17°C i alla 
byggnader. I nyare byggnader är gränstemperaturen vanligen lägre vilket 
gör att antalet gradtimmar blir något högre jämfört med en mer exakt 
beräkningsmetod. Eftersom statistiken från SMHI troligen ger ett 
överskattat värde på antal gradtimmar medför det också att 
energianvändningen överskattas. Detta kan ses positivt ur 
energihushållningssynpunkt då metoden får en viss säkerhetsmarginal för 
variationer mellan den beräknade energianvändningen och den faktiska.   I 
de fall när den beräknade specifika energianvändningen hamnar nära den 
tillåtna gränsen, kan det vara en fördel att öka noggrannheten i 
beräkningen av gradtimmar, för att säkerställa att kraven enligt BBR 
uppfylls. (Boverket, 2012) 
 
Idag finns det även ett flertal olika beräkningsprogram för att beräkna 
energianvändning i byggnader, någon vidare presentation av deras 
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utformning kommer inte beaktas i examensarbetet då beräkningarna 
utfördes för hand med gradtimmar.  

Värme- och fukttransport 

Metoder för att dimensionera en konstruktion kan antingen utföras genom 
beprövade lösningar, kvantitativ bestämning eller kvalitativ bestämning. 
Att dimensionera utifrån beprövade lösningar innebär att tidigare 
dokumenterad erfarenhet från liknande konstruktioner och byggnader 
med samma förutsättningar används. Metoden förutsätter att den aktuella 
byggnadsdelen är helt identisk med den beprövade lösningen både 
gällande konstruktion och rådande omgivning. (Petersson, 2007) 

Kvantitativ bestämning innebär att värme- och fukttillstånd beräknas i 
konstruktionen eller byggnadsdelen. Tillstånden kan i enklare fall 
handberäknas för att visa konstruktionens funktion och uppfattning om 
var det kan tänkas uppstå problem. För mer avancerade fall kan 
handberäkningarna kompletteras med noggrannare beräkningar. 
(Petersson, 2007) 

Kvalitativ bestämning betyder att dimensioneringen upprättas genom att 
kontrollera en byggnadsdel med enkla hjälpmedel. Det kan exempelvis 
vara att följa regler och anvisningar om hur en byggnadsdel eller detalj ska 
utformas eller att avläsa förväntade värme- och fukttillstånd i olika 
situationer från diagram och tabeller. (Petersson, 2007) 

Dimensioneringen av värme- och fukttillstånden i examensarbetet 
utgjordes av kvantitativ bestämning d.v.s. tillstånden beräknades fram.          

2.3 Informationsinsamling 

2.3.1 Litteraturstudie 

Den litteratur som använts i studien består av böcker, tekniska rapporter, 
tidigare skrivna examensarbeten samt licentiatavhandlingar. Sökning av 
relevant litteratur har utförts via Luleå universitetsbiblioteks databaser, i 
tidigare kurslitteratur och över internet. De sökord som använts har bland 
annat varit: energihushållning, energianvändning, bygglagstiftning, 
industriellt byggande, byggsystem, prefabricering, modularisering och 
konfiguration.  
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2.3.2 Analys av teoretiska villor 

För att undersöka Lundqvist Trävaru ABs kapacitet att producera en villa 
idag genomfördes energiberäkningar, beräkningar av genomsnittlig 
genomgångskoefficient samt beräkningar av ånghaltsfördelning i 
respektive konstruktionsdel. Analysen omfattade sex olika planvillor och 
konstruktionen för respektive villa utgick från storblockssystemet samt 
tidigare använda lösningar för grund och tak.  

2.3.3 Marknadsanalys 

För att undersöka vilka byggnadstekniska lösningar andra villatillverkare 
använder genomfördes en marknadsanalys. Fem stycken villatillverkade 
granskades bl.a. utifrån produktionsstrategi, energiprestanda samt 
isoleringstjocklek i grund, vägg och tak. I marknadsanalysen har 1-
plansvillor och 1½-plansvillor studerats, detta för att följa arbetets 
avgränsningar. Underlaget till undersökningen har hämtats från 
respektive villatillverkares webbsida.   
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3 FÖRETAGSBESKRIVNING  

I detta kapitel följer en presentation av företaget som examensarbetet 
utförts åt.  

År 1936 grundades Lundqvist Trävaru AB av bröderna John och Ivar 
Lundqvist och har sedan dess varit i familjens ägo. Deras 
grundverksamhet var inom möbelsnickeri men utvecklades under sent 40-
tal till ett sågverk och hyvleri. Under tidigt 2000-tal började Lundqvist 
Trävaru AB att tillverka och leverera lättmonterade byggsatser till hela 
Sverige. (Lundqvist Trävaru AB, 2013)  

Deras byggsatser bildar tillsammans ett flexibelt modulsystem, ett så 
kallat småblocksystem. Ett enkelt och prisvärt sätt att bygga till exempel 
garage eller stall. Kunden har inte bara en stor variationsmöjlighet till att 
utforma efter eget tycke utan får samtidigt ett lågt pris för utförandet. 
(Lundqvist Trävaru AB, 2013) 

Modulsystem bygger på 1,20 meter breda väggblock och har en 
anpassningsbar höjd från 2,0 meter till 4,8 meter. Om kunden efterfrågar 
ett väggblock med fönster eller dörrar har företaget både kapacitet att 
regla upp för detta samt att leverera dem. Utöver att kunden själv kan 
välja bredd, längd, vägghöjd, taklutning och fönster- eller dörrplacering 
kan kunden även välja mellan fyra olika paneltyper. (Lundqvist Trävaru 
AB, 2013) 

Efterfrågan av småblockssystemet har visat sig vara stor på marknaden. I 
och med detta har Lundqvist Trävaru AB valt att fortsätta tillverka utifrån 
småblockssystemet och har för avsikt att i framtiden utveckla ett nytt och 
större modulsystem, ett så kallat storblockssystem. Detta för att kunna 
tillverka och leverera trävillor. (Lundqvist Trävaru AB, 2013) 

Genom att utgå från grundtanken bakom småblockssystemets har ett 
teoretiskt storblockssystem tagits fram av Camilla Andersson. 
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Utvecklingen av storblockssystemet avgränsades till fritidshus eftersom 
kraven enligt BBR inte är lika höga gällande exempelvis energianvändning 
vid byggnation av fritidshus jämfört med byggnation av villor. (Andersson, 
2011)  
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4 STORBLOCKSSYSTEMET 

I detta kapitel beskrivs storblockssystemet gällande utformning och 
konstruktion.  

4.1 Utformning 

Storblockssystemet består av 40 stycken väggblock indelat i fyra olika 
storlekar, 4,80 meter, 2,40 meter, 1,20 meter och 0,60 meter. Tabell 4:I 
visar fördelningen över antalet väggblock per storlek. Väggblocken har en 
höjd på 2,40 meter och en total tjocklek på 208 mm. (Andersson, 2011) 

Tabell 4:I visar fördelningen över olika storlekar på väggblocken 
(Andersson, 2011). 

Längd [m] Antal [st] 

4,80 31 

2,40 4 

1,20 4 

0,60 1 
 
Majoriteten av väggblocken har antingen fönster, dörr eller båda delar. 
Systemet har två olika storlekar på fönster, 1000x1200 mm och 600x800 
mm. Systemets dörrar har måttet 1000x2100 mm. Tabell 4:II visar antalet 
väggblock med fönster och dörrar, antalet väggblock med enbart fönster 
respektive dörrar samt antal väggblock utan både fönster och dörrar. 
Fodret runt fönster och dörrar har en bredd på 120 mm. En del väggblock 
där fönster och dörrar sitter tätt ihop har det valts att ha ett gemensamt 
foder mellan fönstret och dörren istället för två.  (Andersson, 2011)   
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Tabell 4:II visar fördelning över antal block med eller utan fönster och 
dörrar (Andersson, 2011). 

Väggblock Antal [st] 

Med fönster och dörrar 16 

Med enbart fönster 16 

Med enbart dörrar 4 

Utan varken fönster eller dörrar 4 

 

4.2 Konstruktion 

Väggblocken har en bärande regelstomme av trä med ett isoleringslager 
på 145 mm. Figur 4-1 visar en beskrivning i detalj av konstruktionen från 
utsida till insida. (Andersson, 2011) 

 

 

 

 

 

 

Figur 4-1 visar väggens genomskärning (Andersson, 2011).   

  

- Panel 22mm 

- Spikläkt 28x70mm cc600 

- Vindskydd, duk 

- Stående reglar 145x45mm cc600 

- Mineralullsisolering 145mm 

- Ångspärr, plastfolie 

- Gipsskiva 13mm 

Total väggtjocklek: 208 mm. 
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5 BYGGNADENS ENERGIANVÄNDNING 

I det kommande kapitlet presenteras en teoretisk bakgrund till de mål och 
regler den svenska byggsektorn regleras av samt de faktorer som påverkar 
byggnaders energianvändning.  

5.1 Svenska energimål 

Riksdagen beslutade i juni 2010 att införa ett nytt målsystem för 
miljöarbetet i Sverige. Systemet innefattar generationsmål, etappmål och 
miljökvalitetsmål.  

Generationsmålet beskriver vad samhället behöver uppnå innan nästa 
generation tar vid och utgör även en vägledning för miljöarbetet på alla 
nivåer i samhället. Etappmålen avser olika delsteg i arbetet för att 
underlätta möjligheterna att nå generationsmålet och ett eller flera 
kvalitetsmål. Etappmålen bildar tillsammans olika hjälpmedel och 
tydliggör var en insats kan vara lämplig att införa. Miljökvalitetsmålen 
redogör för vilket tillstånd den svenska miljön bör befinna sig i efter utfört 
miljöarbete. Kvalitetsmålen förtydligas i specifika preciseringar och detta 
för att lättare kunna följa upp målen. (Naturvårdsverket, 2013)  

Totalt har det tagits fram sexton miljökvalitetsmål och ett utav dem går 
under namnet ”God bebyggd miljö” och riksdagen definierar det enligt 
följande: 

"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och 
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar 
ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en 
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas."  
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Boverket har valts till ansvarig myndighet för att se till att arbetet med 
”God bebyggd miljö” blir utfört. (Naturvårdsverket, 2012) För att kunna 
uppnå de fastställda miljömålen har Boverket tagit fram flertalet åtgärder 
bland annat ”Vision för Sverige 2025”. ”Vision för Sverige 2025” syftar till 
att visa vad Sverige bör ha åstadkommit fram till år 2025 för att ha en 
möjlighet att nå målen för ett hållbart samhälle år 2050. Av de många 
nationella mål som finns uppsatta berör två av dem samhällets 
energianvändning.  
 

- Andelen förnybar energi år 2020 ska vara minst 50 procent av den 

totala energianvändningen.  

- 20 procent effektivare energianvändning till år 2020 jämfört med 

2008 

(Boverket, 2013) 
 
Från ett tidigare beslut kring miljömålen i Sverige kvarstår det ett mål (vid 
tidigare beslut benämndes det delmål) gällande en minskad 
energianvändning i byggnader.  

”Den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder och 
lokaler minskar. Minskningen bör vara 20 procent till år 2020 och 50 
procent till år 2050 i förhållande till användningen 1995. Till år 2020 ska 
beroendet av fossila bränslen för energianvändningen i bebyggelsesektorn 
vara brutet, samtidigt som andelen förnybar energi ökar kontinuerligt.” 
(Boverket, 2011a) 

Utöver ”Vision för Sverige 2025” har Boverkets byggregler, BBR, 
omarbetats för att ställa hårdare kvar på nybyggnation med avseende på 
energianvändning. Det har även införts en möjlighet till att klassa 
energianvändningen i en byggnad. (Boverket, 2011b) 
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5.2 Svensk bygglagstiftning   

Uppförande av byggnadsverk i Sverige regleras av Boverkets byggregler, 
BBR, som utgörs av föreskrifter och allmänna råd till delar av plan- och 
bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF.  (Boverkets 
byggregler, BFS 2011:6 med ändring t.o.m. BFS 2011:26, BBR)  

Den 1 januari 1994 upphörde nybyggnadsreglerna att gälla och istället 
trädde BBR i kraft och har sedan dess kontinuerligt uppdaterats. Avsnitt 9, 
energihushållning och värmeisolering, i BBR berör byggnadens 
energianvändning och år 2006 genomgick avsnittet en större revidering. 
Det infördes ett maximalt krav på byggnadens energimängd per uppvärmd 
golvarea (kWh/m²). Förändringen av byggreglerna har utgångspunkt i de 
krav EG-direktivet, 2002/91/EG, ställer på byggnadens energiprestanda.  

Kraven stärktes ytterligare år 2009 då det infördes krav på 
energihushållningen i nya byggnader som använder elvärme samt krav på 
maximalt installerad eleffekt för uppvärmning (kW). (Boverket, 2011c)  

Innan förändringarna genomfördes fanns det inga fastställda krav för 
byggnadens energianvändning eller installerad eleffekt. Istället ställde 
lagstiftningen krav på byggnadens genomsnittliga 
värmegenomgångskoefficient (Um) för klimatskalet. (Boverkets 
byggregler, BFS 1993:57 med ändringar till och med BFS 2005:17, BBR)  

Den senaste revideringen av BBR trädde i kraft 1 januari 2012 där 
kravnivå har höjts ytterligare för bostäder gällande byggnadens 
energianvändning (kWh/m2 och år) och genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient (Um). Dagens bygglagstiftning ställer inte 
länge krav på den totala energianvändningen utan kravet har förändrats 
till att gälla byggnadens specifika energianvändning, uppdelat efter 
uppvärmningssätt och var i Sverige byggnaden är placerad.  Den nya 
lagstiftningen medför att byggnader med annat uppvärmningssätt än el 
tillåts ha en högre energianvändning än motsvarande byggnad som värms 
upp med el. Dessutom tillåts byggnader med annat uppvärmningssätt än el 
ha en högre genomsnittlig värmegenomgångskoefficient än byggnader 
som värms upp med el.  

Förutom uppvärmningssätt tillåts byggnader ha olika hög specifik 
energianvändning samt genomsnittlig genomgångskoefficient beroende på 
var i landet byggnaden är placerad. Genom att ta hänsyn till de olika 
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förhållandena som råder i landet har Sverige delats in i tre klimatzoner, 
klimatzon I gäller för landets norra delar, klimatzon II gäller för landets 
mellersta delar och klimatzon III gäller för landets södra delar. 
Uppdelningen innebär att en byggnad placerad i norra delarna av landet 
tillåts ha ett högre värde på den specifika energianvändningen jämfört 
med en byggnad placerad i mellersta eller södra delarna av landet. 
(Boverket, 2011c) Tabell 5:I och Tabell 5:II visar kravnivåerna för en 
byggnad med respektive utan elvärme som uppvärmningssätt.   

Tabell 5:I Bostäder med annat uppvärmningssätt än elvärme. (Boverkets 
byggregler, BFS 2011:6, BBR) 

Klimatzon I II III 
Byggnadens specifika 
energianvändning 
[kWh/m2 Atemp och år] 

130 110 90 

Genomsnittlig 
genomgångskoefficient 
[W/m2K] 

0,40 0,40 0,40 

 

Tabell 5:II Bostäder med elvärme som uppvärmningssätt. (Boverkets 
byggregler, BFS 2011:6, BBR) 

Klimatzon I II III 
Byggnadens specifika 
energianvändning 
[kWh/m2 Atemp och år] 

95 75 55 

Installerad eleffekt för 
uppvärmning [kW]  

5,5 5,0 4,5 

 + tillägg då Atemp är 
större än 130 m2 

0,035(Atemp – 130) 0,030(Atemp – 130) 0,025(Atemp – 130) 

Genomsnittlig 
genomgångskoefficient 
[W/m2K] 

0,40 0,40 0,40 
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Förutom ovan nämna krav i BBR har det även nyinförts att byggnadens 
energianvändning kontinuerligt ska kunna följas upp genom ett 
mätsystem. Detta för att kunna beräkna byggnadens energianvändning 
över en önskad tidsperiod. (Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med 
ändring t.o.m. BFS 2011:26, BBR)  

Regeringen införde 2006 en lag att alla nya byggnader ska ha en 
energideklaration, med undantag för vissa byggnader. Energideklarationer 
upprättas i syfte ”att främja en effektiv energianvändning och en god 
inomhusmiljö i byggnader” som anknyter till det uppsatta energimålet att 
minska energianvändningen i byggnader. (Svensk författningssamling, 
2006) En energideklaration ska upprättas inom två år efter att byggnaden 
har tagits i bruk och ska bland annat innehålla byggnadens 
energiprestanda samt förslag på åtgärder för att förbättra byggnadens 
energiprestanda. (Boverkets författningssamling, 2012)   
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5.3 Byggnadens energibalans 

En bostad har till huvuduppgift att stå emot yttre klimatpåfrestningar, 
samtidigt som de boende ska tillgodoses med ett behagligt och hälsosamt 
inomhusklimat, detta med en så god energianvändning som möjligt. För 
att bostaden ska klara av dessa påfrestningar ställs det en mängd olika 
funktionskrav till exempel hålla en bra luftkvalitet med tillräcklig 
ventilation för att föra bort föroreningar och fukt, tillgodose en önskad 
inomhustemperatur och förse de boende med den mängd el som krävs för 
att utföra önskade aktiviteter. För att uppfylla alla dessa funktioner 
förbrukar bostaden energi och allt eftersom kraven på energianvändning 
har stärkts har det också blivit viktigare att ha förståelse för hur 
energianvändningen ser ut. 
 
Boverkets byggregler (BFS 2011:6, BBR) beskriver energianvändning som 
den mängd energi en byggnad kräver vid genomsnittligt brukande under 
ett normalt år. För att erhålla en låg energianvändning ska ”byggnader 
vara utformade så att energianvändningen begränsas genom låga 
värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och 
effektiv elanvändning.”     
 
Byggnadens energianvändning beräknas genom att väga värmeförluster 
mot värmetillskott i en så kallad energibalans enligt Ekv. 1 (Boverket, 
2012). Värmeförluster kan till exempel vara värme som tränger ut genom 
byggnadens klimatskal, luftläckage i ventilationen och uppvärmning av 
varmvatten. Till värmetillskotten räknas bland annat personvärme, 
hushållsel och värmeåtervinning. (Petersson, 2007) Figur 5-1 illustrerar 
vilka värmeförluster och värmetillskott som påverkar byggnadens 
energibalans. Förutom värmeförluster och värmetillskott har även 
byggnadens värmekapacitet, byggnadens förmåga att lagra värme, en 
betydande inverkan för att kunna upprätthålla en god energibalans 
(Petersson, 2007).    
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Ekv. 1                                             

där  Qenergi = Byggnadens energianvändning                              [kWh] 

 

 Quppv = Energi för uppvärmning 

 

 Qkyla = Energi för komfortkyla* 

 

 Qtvv = Energi för tappvarmvatten 

 

 Qel = Byggnadens fastighetsenergi 

 

 Qinterna = Interna värmetillskott 

 

 Qsol = Solenergi från solfångare och solceller 

 
*Komfortkyla används vanligtvis inte i bostadshus och kommer därför inte beaktas i denna 
rapport. 
 

 

 

Figur 5-1 visar byggnadens värmeförluster och värmetillskott. (Boverket, 
2012)  
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Beräkningar av den mängd energi det krävs för att värma upp byggnaden, 
Quppv, kan delas upp i tre olika termer enligt Ekv. 2 (Warfvinge & Dahlblom, 
2010) 
 

 
Ekv. 2                   

där  Qt = Värmebehov för transmissionsförluster (W/K) 

 

 Qv = Värmebehov för ventilationsförluster (W/K) 

 

 Qov = Värmebehov för oavsiktliga ventilationsförluster (W/K) 

 
Tidigare har det nämnts att kraven för energianvändning gäller den 
specifika energianvändningen, det innebär att all energi de boende kan 
kontrollera t.ex. hushållsel inte räknas med i beräkningarna och det kan 
även i vissa fall gälla för energi för beredning av varmvatten (Warfvinge & 
Dahlblom, 2010). Den specifika energianvändningen beräknas genom att 
dividera energianvändningen, i Ekv. 1, med Atemp enligt Ekv. 3. (Boverket, 
2012) 
 

 
Ekv. 3               

       

     
 

 
 

 där  Qspec.energi = Byggnadens specifika energianvändning (kWh/m2, år) 

 

 Atemp = Byggnadens uppvärmda boarea (m2) 

 
 
5.3.1 Transmissionsförluster 

En byggnads transmissionsförluster uppstår på grund av att ett 
värmeflöde sker genom olika byggnadsdelar t.ex. golv, väggar och tak men 
även genom köldbryggor. Värmeflöde genom en byggnadsdel sker då en 
temperaturskillnad uppstår mellan insidan och utsidan av byggnadsdelen. 
Hur värme transporteras i byggnadsdelar förklaras ytterligare i avsnitt 
Byggnadsfysik. Varje byggnadsdel har en viss 
värmegenomgångskoefficient, U (W/m2K) även kallat U-värde, som 
beskriver hur god isolering hela delen har. Storleken på värmeflödet 
genom byggnadsdelen beror dels på U-värdet men även på vilken andelen 
area byggnadsdelen har mot omgivningen. Golv, väggar och tak utgör ofta 
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relativt välisolerade byggnadsdelar medan fönster och dörrar har en 
sämre isolerande förmåga. (Petersson, 2007) 
 
Med en köldbrygga menas att en kraftig avvikelse i byggnadsdelens 
värmeledande förmåga har bildats och orsakar större, lokala värmeflöden.   
Köldbryggor uppstår bl.a. i anslutningar mellan byggnadsdelar t.ex. mellan 
vägg och grund, vägg och vägg eller vägg och tak och benämns linjär 
köldbrygga. För att beskriva de olika köldbryggorna har varje anslutning 
en specifik värmegenomgångskoefficient Ψ (W/mK). Storleken på 
köldbryggan beror dels på vilken typ av anslutning men även på 
anslutningens längd. Det kan även uppkomma en punktformig köldbrygga 
som exempelvis kan vara infästning av en parabol i klimatskalet. 
(Petersson, 2007) Eftersom Lundqvist Trävaru AB endast har för avsikt att 
leverera byggsatser av grund, vägg och tak till en villa beaktas inte någon 
punktformig köldbrygga vid beräkningar. 
 
Byggnadens transmissionsförluster kan beräknas enligt Ekv. 4. (Warfvinge 
& Dahlblom, 2010)  
 

Ekv. 4 
 
          

 

   

        

 

   

    

 

   

 

   där 

 

Qt = Byggnadens transmissionsförluster (W/K) 

  

Ui = Värmegenomgångsmotstånd för en byggnadsdel (W/m2K) 

  

Ai = Byggnadsdelens invändiga area (m2) 

  

Ψk = Värmegenomgångskoefficient för linjär köldbrygga (W/mK) 

  

lk = Linjära köldbryggans längd (m) 

  

χj = Värmegenomgångskoefficient för punktformig köldbrygga (W/K) 

  

Tidigare har det nämnts att BBR ställer krav på byggnadens 
genomsnittliga genomgångskoefficient, Um, detta för att kontrollera att 
byggnaden uppfyller kraven på värmeisolering i klimatskärmen. Um för 
byggnaden beräknas genom att ta byggnadens transmissionsförluster 
enligt Ekv. 4 dividerat med Aom enligt Ekv. 5. (Boverket, 2012) 
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Ekv. 5  
   

  

    
 

där 

 

Um = Byggnadens genomsnittliga värmegenomgångkoefficient (W/m2K) 

  

Qt = Byggnadens transmissionsförluster (W/K) 

  

Aom = Byggnadsdelens omslutningsarea (m2) 

 
 
5.3.2 Ventilationsförluster   

För att kunna skapa ett hälsosamt och komfortabelt inomhusklimat i en 
bostad krävs det ventilation. Luftkvaliteten i en bostad påverkas bl.a. av 
koldioxid, damm och emissioner från byggnads- och inredningsmaterial. 
Ventilationen har som funktion att föra bort dessa föroreningar och tillföra 
frisk luft. Ventilationen har även syfte att skapa ett undertryck inomhus 
samt i vissa fall tillföra värme eller kyla. Mängden ventilation som krävs i 
en byggnad styrs bl.a. av antal personer i byggnaden och deras 
levnadsvanor. (Warfvinge & Dahlblom, 2010)  I BBR ställs det krav på att 
ventilationssystemet ska utformas för ett minsta tillåtna uteluftsflöde på 
0,35 l/s per m2 golvarea (Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändring 
t.o.m. BFS 2011:26, BBR) 
 
Det används främst tre olika typer av ventilationssystem i Sverige, 
självdrag (S-system), frånluft (F-system) eller till- och frånluftssystem med 
värmeåtervinning (FTX-system). S-system saknar mekanisk ventilation 
och drivs istället av termiska krafter d.v.s. på grund av densitetsskillnader 
mellan varm inneluft och kall uteluft. Den varma inneluften stiger upp i 
frånluftskanalerna vilket gör att ny uteluft kan sugas in via tilluftsventiler 
och otätheter i klimatskalet. I ett F-system tillförs uteluften precis som i ett 
S-system men för att föra bort inneluften genom frånluftskanalerna 
kopplas det istället in en frånluftsfläkt som håller konstant undertryck i 
byggnaden. I ett FTX-system styrs inte bara frånluften av en fläkt, likt F-
systemet, utan även uteluften styrs av en fläkt, detta med separat 
tilluftsfläkt och kanaler. X:et i FTX-system innebär att det finns möjlighet 
att återvinna värme i systemet med hjälp av värmepump eller 
värmeväxlare. Har byggnaden ett återvinningssystem kan energibehovet 
för uppvärmningen av tilluften minskas med upp till 80 % och därmed öka 
byggnadens energieffektivitet. (Warfvinge & Dahlblom, 2010) 
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Valet av ventilationssystem i en byggnad brukar oftast bero på hur mycket 
ventilationsluft byggnaden kräver för att klara kraven på luftkvalitet och 
termiskt inneklimat men investerings- och driftkostnader kan även vara 
en påverkande faktor. Bostadshus kräver förhållandevis lite 
ventilationsluft och kan därför ventileras med alla ovan nämnda typer av 
system. Det byggs dock inte många hus idag med ett S-system utan i takt 
med att försöka göra byggnader så energieffektiva som möjligt installeras 
FTX-system. (Warfvinge & Dahlblom, 2010) 
 
Oavsett val av ventilationssystem tillkommer det en viss mängd 
ventilationsförluster, Qv, vilket motsvarande den mängd energi det krävs 
för att värma den inkommande uteluften till rumstemperatur. Vid 
beräkningar av ventilationsförluster brukar det även nämnas förluster för 
oavsiktlig ventilation, Qov, även kallat luftläckage. Oavsiktlig ventilation 
utgörs av uteluft som läcker in genom otätheter i klimatskalet och behöver 
precis som ventilationsluften värmas till rumstemperatur vilket kräver en 
viss mängd energi. (Warfvinge & Dahlblom, 2010) 
 
Byggnadens täthet har inte bara betydelse för energieffektiviteten i 
byggnaden utan även för kontroll av ventilationsflödena. Ett otätt 
klimatskal kan bl.a. leda till minskad inomhuskomfort. Genom att bygga 
lufttätt minskar också risken för skador inne i konstruktionen orsakade av 
kondensation när den fuktiga inomhusluften läcker ut genom 
klimatskärmen och kondenserar. (Wall, 2006) Hur fukt påverkar 
konstruktionen förklaras ytterligare i avsnitt Byggnadsfysik. 
 
Byggnadens ventilationsförluster och oavsiktliga ventilationsförluster kan 
beräknas enligt Ekv. 6 och Ekv. 7. (Warfvinge & Dahlblom, 2010) 
 

 
Ekv. 6                

där  Qv = Värmebehov för ventilationsförluster (W/K) 

 

 ρ = Luftens densitet, 1,2 kg/m3 

 

 cp = Luftens specifika värmekapacitet, 1000 J/kgK 

 

 qv = Styrt ventilationsflöde m3/s 
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Ekv. 7                  

där  Qv = Värmebehov för oavsiktliga ventilationsförluster (W/K) 

 

 ρ = Luftens densitet, 1,2 kg/m3 

 

 cp = Luftens specifika värmekapacitet, 1000 J/kgK 

 

 qov = Oavsiktligt ventilationsflöde m3/s 

 

5.3.3 Värmekapacitet 

Värmekapacitet betyder som tidigare nämnt en byggnads kapacitet att 
lagra värme. Ju högre värmekapacitet en byggnad har desto större 
förmåga har den att lagra värme från dag till natt. En byggnad med hög 
värmekapacitet tar längre tid att värma upp och längre tid att kyla ner än 
en med låg kapacitet och kan ofta ge mindre temperaturvariationer i 
byggnaden. Överskottsvärme lagrad i byggnaden kan tillgodogöras under 
natten då byggnaden oftast har störst uppvärmningsbehov vilket i sin tur 
kan medföra en minskad effekt på behovet av värmetillskott i byggnaden. 
(Petersson, 2007)  
 
En byggnad med hög värmekapacitet kan, förutom att medföra viss 
energibesparing, även lättare uppnå ett gott termiskt klimat med jämnare 
inomhustemperatur, förutsatt att byggnaden har god värmeisolering. En 
byggnad med tung stomme men med dålig värmeisolering ger upphov till 
både dåligt termiskt klimat och ett stort värmebehov. (Wall, 2006) 
 
Byggnadens värmekapacitet beror på vilka material som ingår, deras 
massa samt deras placering i förhållande till värmeisolerande skikt. 
Material placerade utanför det värmeisolerande skiktet ger inget tillskott 
till värmekapaciteten. En byggnads värmekapacitet kan alltså beskrivas 
utifrån hur tung byggnaden uppges att vara. Uttrycket tung byggnad 
används för byggnader av stenmaterial eller andra material med hög 
densitet. Lätt byggnad menas då byggnader tillverkade av exempelvis 
trästomme. (Petersson, 2007) 
 
För att uppskatta hur en lätt eller tung stomme kan påverka byggnadens 
energibalans beräknas dess tröghet eller även kallat tidskonstant, τ. 
Tidskonstanten beskriver hur fort en temperaturförändring utanför 
byggnadens klimatskal påverkar inneklimatet i byggnaden. (Warfvinge & 
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Dahlblom, 2010) Tidskonstanten i ett betonghus ligger på 4 dygn vilket är 
betydligt högre jämfört med ett normalt träregelhus som vanligen ligger 
mellan 1-2 dygn (Boverket, 2012).  
 
Tidskonstantens värde har stor inverkan på effektdimensioneringen av 
uppvärmningssystemet eftersom ju längre tidskonstant byggnaden har 
desto högre dimensionerande vinterutetemperatur, DVUT, kan användas. 
Detta medger minskat effektbehov och mindre uppvärmningssystem som 
kräver mindre mängd fastighetsenergi jämfört med ett system 
dimensionerat för ett högre effektbehov. (Warfvinge & Dahlblom, 2010) 
 
5.3.4 Energibehov för tappvarmvatten  

Uppvärmning av varmvatten är ytterligare en faktor som påverkar 
byggnadens totala uppvärmningsbehov. Den mängd energi som krävs för 
varmvattenberedning beror på brukarnas användning, d.v.s. på hur 
mycket varmvatten som används. Behovet av energi för att värma 
varmvatten beräknas genom schablonmässiga värden och utgår från 
normalt brukande av normal tappvarmvattenanvändning. (Warfvinge & 
Dahlblom, 2010)      
 
5.3.5 Interna värmetillskott  

Med interna värmetillskott, även kallat gratisvärme, avses det tillskott som 
tillförs byggnaden från exempelvis människor, hushållsapparater och 
annan elektronik samt tappvarmvattnet. Solinstrålning räknas även till de 
interna värmetillskotten. Interna värmetillskott har stor betydelse för 
byggnadens energibalans. (Warfvinge & Dahlblom, 2010) Vid 
nybyggnation strävas det efter allt mer energieffektiva byggnader och i 
takt med att byggnader blir mer energieffektiva har även betydelsen för 
interna värmetillskott ökat. Ett effektivt utnyttjande av de interna 
värmetillskotten kan leda till en god optimering av energibalansen. (Wall, 
2006) 
 
Värmetillskottets storlek från varje energikälla beror på olika faktorer 
exempelvis mängden värme från människor beror på deras aktivitetsgrad 
och ålder, tillskottet från hushållsapparater beror på hur mycket de 
brukas och detsamma för tappvarmvattnet. För att ge ett mer konkret 
exempel brukar 70-80% av hushållselen omvandlas till värme och 
tillgodoräknas till byggnadens energibalans. (Petersson, 2007) För att 



 Byggnadens energianvändning 

 

26 

 

beräkna värmetillskottet från aktiviteter relaterade till brukarna används 
ofta schablonvärden för förbrukning av varmvatten, hushållsel och 
liknande (Warfvinge & Dahlblom, 2010).  
 
Brukarnas beteende, tvätt- och diskvanor m.m., har inte bara inverkan på 
värmetillskottets storlek utan har även stor inverkan på byggnadens totala 
energianvändning. Exempelvis har valet av inomhustemperatur i bostäder 
en avgörande betydelse för den mängd energi som krävs för uppvärmning. 
Om inomhustemperaturen skulle höjas en gång med 1° Celsius skulle 
värmebehovet öka med ungefär 5 %. (Persson, 2002)  
 
5.3.6 Geografisk placering 

En byggnads energibehov påverkas inte bara av byggnadstekniska 
egenskaper utan även av byggnadens geografiska placering. Sveriges 
utbredning från norr till söder medför att klimatet varierar stort mellan 
olika orter. Värme och kyla, vind och lufttrycksvariationer, nederbörd 
samt luftfukt räknas till de olika klimatbelastningar en byggnad kan 
utsättas för (Petersson, 2007).  
 
För att visa att klimatet har betydelse vid beräkning av energibehovet kan 
normalårstemperaturen tas som exempel. Normalårstemperaturen 
varierar mellan -0,5 ˚C i norr till 8 ˚C söder. En ort med högre 
normalårstemperatur kräver färre gradtimmar än om byggnaden hade 
varit placerad i en ort med lägre normalårstemperatur. Färre antal 
gradtimmar leder i sin tur till ett lägre värmeenergibehov. Variationerna i 
normalårstemperaturen gör alltså att energibehovet blir betydligt högre i 
byggnader placerade i norra delarna av Sverige än i södra. (Warfvinge & 
Dahlblom, 2010) 
 
För att hantera de olika klimatskillnaderna vid energiberäkningarna 
används klimatdata för den aktuella orten. Använd data i examensarbetet 
har hämtats från kurslitteratur, Projektering av VVS-installationer. För 
noggrannare data hänvisas till aktuella klimatstatistiker. 
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5.4 Möjlighet att minska energianvändningen 

Redan i ett tidigt skede av projekteringen grundläggs förutsättningarna för 
att en byggnad ska bli energieffektiv. De val med avseende på byggnadens 
utformning är av stor betydelse för byggnadens framtida 
energianvändning. Faktorer som exempelvis byggnadens form, mängd 
fönsteryta och byggnadsmaterial påverkar byggnadens energiprestanda. 
(MVB & Dahlgren, 2010) För att uppnå en god energiprestanda i en 
byggnad måste ett samspel mellan arkitekturen, byggnadstekniken och 
installationstekniken uppnås och för att uppnå ett sampel krävs det 
engagemang från byggherrens sida samt att denne säkerställer att valda 
lösningar uppfyller kraven enligt BBR. Tidigare effektiviseringar har oftast 
syftat till att optimera varje komponent utifrån dess förutsättningar, vilket 
har medfört att projekterad energiprestanda inte alltid uppnåtts. Istället 
för att effektivisera komponent för komponent bör byggnaden ses som ett 
system uppbyggt av olika delsystem där alla arbetar tillsammans för att 
skapa en god energiprestanda. (Johansson, et al., 2005)  
 
Byggnadens form 
Formen på en byggnad påverkar hur stora transmissionsförlusterna 
kommer att bli. Dels påverkar förhållandet mellan byggnadens volym och 
klimatskalets area och dels av antalet hörn och kanter i byggnaden. Ju fler 
anslutningar mellan exempelvis väggar medför desto fler köldbryggor. 
Exempelvis har en kubisk formgivning bättre förhållande mellan volym 
och area jämfört med en långsmal byggnad vilket innebär att en kubisk 
formgivning ger lägre transmissionsförluster och med det lägre 
uppvärmningskostnader (Rosander, 2009). Även tvåplansvillor är lättare 
att få energieffektiva än enplansvillor (Rosander, 2009). 
 
Utnyttjande av area 
Genom en god planering av byggnadens planlösning kan såväl 
värmebehovet som överskottsvärmen minskas under året. En genomtänkt 
zonindelning av husets rum föreslås i BBR med avseende på reglering av 
värme- och kyltillförsel för att ta hänsyn till användning samt orientering 
av husets rum i förhållande till varandra och väderstreck (Boverkets 
byggregler, BFS 2011:6, BBR). Rum av olika verksamhetstyper ställer olika 
funktions- och klimatkrav. En del rum kan lämpligen placeras i kallare, 
nordligt orienterade delar av bostaden, exempelvis sovrum och förråd. 
Rum med krav på högre innetemperatur, som vardagsrum och arbetsrum, 
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kan placeras i de delar av bostaden som är orienterade mot söder med 
större tillgång till solinstrålning och värme.  
 
Fönster 
Fönster bidrar till en relativt stor del av byggnadens totala värmeförluster 
och otätheter (Johansson, et al., 2005). Värmetransmissionen genom 
fönster kan vara upp till tio gånger större än övriga byggnadsdelar 
(Petersson, 2007). Därför är det av vikt att välja fönster med lågt u-värde. 
Även fönsterarean och placering av fönster är viktiga aspekter som 
påverkar värmeförlusterna och indirekt byggnadens uppvärmningsbehov 
(MVB & Dahlgren, 2010). Exempelvis bör merparten fönster vara 
placerade i sydlig riktning för att släppa in maximal mängd solljus. 
 
Byggnadstekniska val 
Den byggnadstekniska utformningen av klimatskalet utgör ett viktigt steg 
mot en energieffektiv byggnad. Exempelvis har val av värmeisoleringens 
tjocklek stor betydelse för transmissionsförlusterna och därmed direkt 
påverkan på värmeförlusternas storlek. Även lufttäthet hos 
klimatskärmen har inverkan på värmeförlusternas storlek. (Petersson, 
2007) Montering av isolerskikt och tätskikt bör utföras med hög 
noggrannhet eftersom springor och spalter kan leda till förödande 
konsekvenser (TräGuiden, 2013). 
 
Övriga faktorer 
Förutom ovan nämnda faktorer finns det en rad andra faktorer som 
påverkar byggnadens energieffektivitet. Exempelvis står installationerna i 
byggnaden för en del av energianvändningen och även hur byggnadens 
omgivning utnyttjas kan medföra en minskad risk för övertemperaturer 
och därmed undvika kylbehov.  
 

5.5 Osäkerhet i beräkning av energianvändningen 

Resultatet från beräkning av energianvändning skiljer sig ofta mot det 
faktiskt uppmätta värdet i byggnaden. Skillnaden kan bero på många olika 
faktorer, i föregående kapitel presenterades några av dem.  Två av de 
främsta orsakerna till osäkerhet i beräkning av energianvändningen är: 

- Indata – svårt att veta exakta förutsättningar.  

- Verkliga förhållanden – anpassningar görs alltid av användaren 

(Gårdenborg, 2011) 
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6 BYGGNADSFYSIK  

I det kommande kapitlet presenteras en teoretisk bakgrund till värme- och 
fukttransport i konstruktioner. 

6.1 Värmetransport i konstruktioner 

Värmetransport, även kallat värmeflöde, genom väggar, golv och tak sker 
då det uppstår en temperaturskillnad mellan inneluften och uteluften. 
Transporten kan delas upp i tre olika värmetransportsmekanismer: 
strålning, konvektion och ledning. (Burström, 2007) 

Strålning uppstår vid temperaturskillnader vilket innebär att värme 
strålar från varmare ytor till kallare. Konvektion uppstår vid 
lufttrycksskillnader vilket innebär att värme transporteras med luften. 
Strålning och konvektion sker i material som innehåller porer med gaser 
eller vätskor. (Petersson, 2007) 

Ledning har precis som strålning temperaturskillnader som drivkraft. 
Värme överförs från varmare till kallare delar genom ledning. Ledning 
sker i fasta homogen material utan porer exempelvis metaller. (Petersson, 
2007) 

Vid tekniska beräkningar brukar begreppet värmeledning avse den totala 
värmetransporten genom ett material d.v.s. ledning i fast material samt 
strålning och naturlig konvektion i materialets porer. Materialets förmåga 
att leda värme benämns värmeledningsförmågan, även kallat λ-värde, och 
uttrycks med λ (W/mK). Ett material med hög porositet har ett lågt λ-
värde vilket är önskvärt eftersom det innebär att värmen inte lika lätt leds 
bort från materialet. Värmeledningsförmågan påverkas i hög grad av 
mängden fukt i ett material. Om luften i porerna byts ut mot vatten 
förstärks värmeledningsförmågan eftersom vatten har ett högre λ-värde 
än luft. (Burström, 2007)    
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Utifrån λ-värdet kan materialets värmemotstånd R (m2K/W) räknas fram 
tillsammans med materialets tjocklek enligt Ekv. 8. Värmemotståndet 
beskriver materialets värmeisolerande förmåga och används bl.a. i 
beräkningar för att ta reda på temperaturfördelningen i en konstruktion. 
(Petersson, 2007) 

 
Ekv. 8    

 

 
   

där  R = Materialets värmemotstånd (m2K/W) 

 

 d = Materialets tjocklek (m) 

 

 λ = Materialets värmeledningsförmåga (W/mK) 

 

6.1.1 Temperaturfördelning 

Ur fuktsynpunkt är det av vikt att undersöka temperaturfördelningen i en 
konstruktion. Detta i syfte att säkra konstruktionen från bl.a. 
kondensationsrisker och höga ånghalter eftersom det är faktorer som 
påverkar konstruktionens beständighet och hållfasthet.  (Petersson, 2007) 

Den totala temperaturdifferensen fördelar sig över konstruktionens olika 
skikt i proportion till dess värmemotstånd. Temperaturfördelningen i 
konstruktionen kan beräknas enligt Ekv. 9. Beräkningen förutsätter stabila 
temperaturer och att de har varit det under en längre tid. Stabila värden 
uppnås sällan i verkligheten vilket medför att beräkningarna ger något 
missvisande resultat, de kan ändå ge en möjlig uppskattning av förväntade 
temperatur- och fuktförhållanden i konstruktionen. (Petersson, 2007)     

 
Ekv. 9        

  

           
          

där  Tx = Temperaturen på avståndet x in i konstruktionen (°C) 

 

 Rx = Värmemotståndet för skikten in till gränsytan på avståndet x 

(m2K/W) 

 

 Rsi = Inre övergångsmotstånd (m2K/W) 

 

 Rse = Yttre övergångsmotstånd (m2K/W) 

 

 Ti = Temperaturen på insidan av konstruktionen (°C) 

 

 Te = Temperaturen på utsidan av konstruktionen (°C) 
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6.2 Fukttransport i konstruktioner 

Porösa byggnadsmaterial innehåller en oundviklig mängd fukt, en ökning 
av fukthalten bör undvikas eftersom ogynnsamma konsekvenser kan 
uppstå. En måttlig fukthaltsökning kan som tidigare nämnt medföra en 
försämrad värmeisolering och vid högre fukthaltsökningar kan materialets 
beständighet försämras och en risk för skador uppstår. Av de 
byggnadsskador som sker är fukt den dominerande orsaken, exempel på 
skador är att organiska material möglar, trä och träprodukter ruttnar eller 
trä och träprodukter sväller och ger skador alternativt torkar och spricker. 
(Burström, 2007) 

Luft innehåller alltid en viss mängd vattenånga. Mängden vattenånga 
beror av luftens temperatur, ju varmare luft desto mer vattenånga kan den 
innehålla. Vattenånga beskrivs som ånghalt v (g/m3) och den maximala 
mängden vattenånga luft kan innehålla vid en viss temperatur beskrivs 
som mättnadsånghalt vs (g/m3). (Petersson, 2007) Förhållandet mellan 
aktuell ånghalt och mättnadsånghalten är av intresse vid exempelvis en 
fuktbelastningsberäkning. Förhållandet kallas för relativ ånghalt RÅ 
alternativt relativ fuktighet RF och är enhetslöst men uttrycks ofta i 
procent. (Burström, 2007)   

Fukttransport i en konstruktion påverkas inte enbart av materialens egna 
värme- och fukttekniska egenskaper utan även av bl.a. angränsande 
material och omgivande miljö. Fukt kan i huvudsak transporteras i 
material på tre olika sätt, diffusion, konvektion och kapillärsugning. 
(Petersson, 2007) 

Diffusion innebär att vattenånga transporteras från fuktigt material till 
torrare material, d.v.s. drivkraften är ånghaltsskillnader. Konvektion sker 
på grund av lufttrycksskillnader och innebär att vattengånga 
transporteras med läckande luft genom konstruktionen. (Petersson, 2007) 
Konvektion är till stor nytta då det transporterar bort fukt i byggnader 
som produceras av exempelvis människor men konvektion kan också 
orsaka skada om varm fuktig luft transporteras ut via otätheter i 
klimatskalet till kalla delar av konstruktionen där fukten kan kondensera 
(Burström, 2007). Risken för fuktskador till följd av konvektion kan 
reduceras genom att bygga lufttät eftersom den varma fuktiga luften i viss 
mån förhindras att transporteras ut i konstruktionen. Kapillärsugning 
drivs av fukthaltsskillnader, vilket innebär att vatten transporteras från ett 
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område med hög fukthalt till områden med lägre fukthalt. (Petersson, 
2007) 

6.2.1 Ånghaltsfördelning  

För att undersöka om det finns risk för fuktskador i konstruktionen måste 
en beräkning av fuktbelastningen, fuktinnehållet i konstruktionen, utföras 
(Burström, 2007). En såkallad ånghaltsfördelning genom konstruktionen 
upprättas enligt Ekv. 10 med förutsättning att temperaturfördelningen i 
konstruktionen är känd.  Förutom ovan nämnd förutsättning behövs även 
aktuella klimatförutsättningar exempelvis ånghalten på ömse sidor om 
konstruktionen och mättnadsånghalten mellan varje skikt samt aktuella 
materialdata i form av ånggenomsläpplighet δ (m2/s). Utifrån 
ånggenomsläpplighet kan materialets ånggenomgångsmotstånd Z (s/m) 
räknas fram tillsammans med materialets tjocklek enligt Ekv. 11. Slutligen 
beräknas den relativa ånghalten i gränsytorna mellan de olika 
materialskikten och därefter jämförs mot uppsatta fuktkriterier och 
definierade fukttillstånd för olika material. (Petersson, 2007) De kritiska 
fukttillstånden anger hur högt fuktinnehållet får vara innan det uppstår 
risk för skador och är olika för olika material.  Exempel på olika materials 
kritiska fukttillstånd ges i Tabell 6:I. (Burström, 2007)  

 
Ekv. 10        

  

   
      

där  vx = Ånghalten på avståndet x in i konstruktionen (g/m3) 

 

 v = Ånghalten på utsidan eller insidan av konstruktionen (g/m3) 

 

 Zx = Ånggenomgångsmotståndet för skikten in till avståndet x 

(s/m) 

 

 Δv = Ånghalten på var sin sida om konstruktionen (g/m3) 

 

 
Ekv. 11    

 

 
   

där  Z = Materialets ånggenomgångsmotstånd (s/m) 

 

 d = Materialets tjocklek (m) 

 

 δ = Materialets ånggenomsläpplighet (m2/s) 
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Tabell 6:I visar exempel på kritiska fukttillstånd för några material 
(Burström, 2007). 

Material, orsak   RÅ [%] 

    Ingen risk Måttlig risk Stor risk 

Trä, rötangrepp (äkta hussvamp) 
 

< 75 75-95 > 95 

Trä, mögelangrepp 
 

< 70 70-85 > 85 

Oskyddat stål, rost 
 

< 60 70   

Lim för plastmattor, nedbrytning     90   

 
Fuktkriterier för betong gäller huvudsakligen de fuktnivåer som ger risk 
för frostskador, 60-100% av kapillärmättnad (Burström, 2007). 
Ungefärliga riktvärden för fukttillstånd i platta på mark för vanligt 
förekommande konstruktionsutföranden ligger mellan 60-85% 
(Petersson, 2007).   
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7 INDUSTRIELLT BYGGANDE 

I kommande kapitel presenteras en kort teoretisk bakgrund till industriellt 
husbyggande samt en mer ingående beskrivning av produktionsstrategier, 
standardisering, modularisering och konfiguration.  

7.1 Introduktion 

Industriellt byggande har funnits i Sverige en längre tid men det som 
oftast förknippas med industriellt byggande är miljonprogrammets 
standardiserade och enformiga bostadsområden. Det var en tid då staten 
enkom hade kontroll över byggandet och kraven var enormt höga på 
produktionstakten eftersom det rådde stor bostadsbrist. Dagens 
industriella byggande har andra förutsättningar bl.a. minskat engagemang 
från statens sida i byggandet, instiftade funktionskrav i byggnormerna 
istället för typlösningar och idag råder det ingen stor bostadsbrist, 
däremot brist på variation i byggandet. Förutom olika förutsättningar har 
kundens inflytande i byggandet varit en avgörande skillnad mellan 
miljonprogrammets industriella byggande och dagens. (Johnsson, et al., 
2013) Idag strävar företagen inte bara efter att hitta effektiva metoder 
som sänker byggkostnaderna utan de ska också klara av att uppfylla viss 
kundanpassning.  

7.2   Definition 

Till skillnad från traditionellt byggande med projektfokus har industriellt 
byggande fokus på processer. Själva försäljningen i industriellt byggande 
sker fortfarande inom ett projekt men genomförandet av arbetet 
efterstävas till att uppnå en standardiserad process. Med en 
standardiserad process åstadkoms effektivitet samtidigt som leveranser 
av byggnader och bostäder uppfyller kundernas krav och önskemål. För 
att få förståelse för innebörden av industriellt byggande kan det definieras 
enligt följande:  
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”Industriellt husbyggande innebär en byggprocess med genomtänkt 
organisation för effektiv styrning, beredning och kontroll av ingående 
aktiviteter, flöden, resurser och resultat med användning av högförädlade 
komponenter med syfte att skapa maximalt värde för kunderna” (Johnsson, 
et al., 2013)    

Industriellt husbyggande kan utifrån definitionen delas i in i fyra 
beståndsdelar produkt, karakteristiska delområden, ständig utveckling 
och plattformar (Johnsson, et al., 2013). För att konceptet med industriellt 
husbyggande ska fungera och bilda effektiva produktionssystem för 
bostäder krävs alla ingående delar (Lessing, 2006). De olika ingående 
delarna i industriellt husbyggande illustreras i Figur 7-1.  

Industriellt husbyggande grundar sig i att kunna leverera en slutprodukt 
som når upp till det kunden efterfrågar och samtidigt kunna tjäna pengar. 
Definitionen av en produkt inom industriellt byggande beskrivs som ett 
byggsystem och/eller färdiga byggnader kompletterade med tillhörande 
tjänster. Arbetet fram till slutprodukt utförs med framtagna metoder och 
tekniska lösningar, indelade i åtta olika delområden. Erfarenheterna under 
arbetets gång leder till ständig vidareutveckling av interna processer 
(mellan delområden) och externa processer (förbättringar mot marknad 
och kund). För att ha ett strategiskt förhållningssätt till industrialiseringen 
och marknadsutvecklingen delas de olika delområdena in i två 
plattformar, teknik- och processplattform. (Johnsson, et al., 2013) 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 7-1 visar de olika ingående delarna i industriellt bostadsbyggande 
(Johnsson, et al., 2013). 

Processplattform 
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Då examensarbetet syftar till att utveckla de tekniska bitarna i ett 
byggsystem åt Lundqvist Trävaru AB:s kommer endast delarna i 
teknikplattsformen att presenteras vidare i rapporten och inte de 
ingående delarna i processplattformen.   

Byggsystem 

Byggsystemet är en central och viktig del av ett industriellt byggande. Ett 
byggsystem utgörs av en samling tekniska lösningar som används i olika 
kombinationer i olika byggprojekt. Systemets utformning beror dels på val 
av produktionsstrategi men även på hur stor resursinsats det sätts in för 
att utveckla systemet. Byggsystem kan exempelvis utvecklas för bärande 
stomme, fasad och trappor. (Johnsson, et al., 2013) 

Prefabricering 

Prefabricering innebär att en produkt helt eller delvis förtillverkas utanför 
byggplatsen, oftast i fabrik, och fraktas därefter till platsen för montage. 
Förtillverkningsgraden av byggdelar bör optimeras för att minimera 
antalet arbetsmoment på byggarbetsplatsen. Det eftersom i en fabrik finns 
det bättre förutsättningar för en rationell produktion och ett 
kvalitetssäkert arbete. I en fabrik finns det även tillgång till lämpliga 
hjälpmedel och rätt utrustning samt en god arbetsmiljö. I takt med en ökad 
prefabricering ökar också kraven på måttnoggrannhet, toleranser samt 
hanteringen av byggnadsdelarna. (Johnsson, et al., 2013) 

Användning av ICT-verktyg 

Utvecklingen av ICT-verktyg (Information and Communication 
Technology) inom byggbranschen har inneburit stora förändringar inom 
exempelvis projektering och automatiserad av tillverkning av produkter 
och material.  Idag tillför ICT-verktyg möjligheter att stödja utbudet av 
produkter och tjänster, hantera krav och lösningar samt dela kunskap och 
erfarenheter mellan deltagarna i byggprocessen. (Lessing, 2006) 

För industriellt husbyggande är användningen av produktmodeller 
lämpligt eftersom det möjliggör effektivt och korrekt utbyte och 
användning av information för alla delar av processen, t.ex. 3D-modeller, 
beräkningar, CAD-ritningar, tidsplaner och kostnader. (Lessing, 2006)  
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0% 100% Förprojekteringssgrad 

Beställningspunkt 

Öppna byggsystem 

Slutna byggsystem 

Standardprodukter 

Normer och 
standarder 

Detaljprojektering 

Kombinera byggdelar 

Konfigurering 

Välj typhus 

7.3 Produktionsstrategi 

En byggnad kan produceras utifrån fyra olika strategier, även kallat 
produktionsstrategier; normer och standarder, öppet byggsystem, slutet 
byggsystem eller standardprodukter. Figur 7-2 illustrerar de olika 
produktionsstrategierna utifrån grad av förprojektering samt i vilket 
skede kunden kommer in (beställningspunkt).   

Figur 7-2 visar fyra olika produktionsstrategier inom byggandet (Johnsson, 
et al., 2013). 

En byggnad producerad utifrån normer och standarder baseras på full 
detaljprojektering efter kundens önskemål och byggs på plats. Strategin 
inbjuder till hög flexibilitet men en låg grad av geometrisk standardisering. 
Standardprodukter kan i princip sägas vara motsatsen till normer och 
standarder. Strategin bygger på att presentera ett antal förprojekterade 
typhus med endast ett fåtal påverkbara val. Produktionen av husen sker 
till större del inne i fabrik. Att presentera typhus med få påverkbara val 
medför en hög geometrisk standardisering, vilket eftersträvas i industriellt 
byggande, men resulterar i en låg kundanpassning och låg flexibilitet. 
(Johnsson, et al., 2013)  

Att uppföra byggnader efter ett öppet byggsystem innebär att olika 
måttstandardiserade och förtillverkade byggdelar och komponenter 
kombineras ihop från en eller flera tillverkare. Att kunna kombinera ihop 
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Öppet byggsystem 

 Lägre marginaler som kräver volym 
på få varianter för vinst 

 Kunden är en annan entreprenör 
eller leverantör 

 Byggmetoden är välkänd och öppen 
för konsulter 

 Ett öppet byggsystem kräver:  
- Att många i branschen följer 

branschstandarden 
-  Att handböcker från 

leverantörer skapas och 
används 

 

Slutet byggsystem 

 Högre marginaler på varje 
producerad enhet  

 Kräver bättre kontroll i 
tillverkningen, fler källor 

 Kunden är byggherren direkt 
 Företagsunikt 
 Stora möjligheter till optimering 
 Ett slutet byggsystem kräver: 

- Långsiktiga samarbeten 
med leverantörer 

- Acceptans av systemet hos 
beställare och arkitekter 

 

element från olika tillverkare medför större flexibilitet för kunden i ett 
upphandlingsskede. Två förutsättningar för att kunden ska ha möjlighet 
att kombinera ihop element från olika tillverkare är att det finns en 
överenskommen måttstandard (modulmått) och en öppen tillgänglighet 
till framtagna metoder för att bl.a. dimensionera och montera elementen. 
Ett öppet byggsystem skapas allstå då hjälpmedel, produkter och kunskap 
hos olika aktörer utnyttjas för att tillsammans uppföra en byggnad. 
(Johnsson, et al., 2013) 

Slutet byggsystem bygger också på förtillverkning och måttstandard, likt 
ett öppet byggsystem, men med viss skillnad. Bland annat levereras allt 
från endast en tillverkare och med det förkortas informationsöverföringen 
mellan konstruktion och produktion samtidigt som det inte krävs lika 
tydlig kommunikation till andra parter gällande byggsystemets 
instruktioner. Det eftersom byggsystemet endast hanteras av tillverkaren. 
Det medför även att elementen inte längre finns tillgängliga på en öppen 
marknad och med det förflyttas konkurrensen från byggdelsnivå till 
byggnadsnivå. (Johnsson, et al., 2013) 

Förutom ovan nämnda skillnader finns även möjligheten att integrera 
andra funktioner och delar som exempelvis inredning och installationer 
istället för att enbart arbeta med enskilda element. Vid en sådan lösning 
när andra funktioner och delar integreras eftersträvas standardisering av 
stora delar av systemet för att uppnå lönsamhet. (Johnsson, et al., 2013) 

Nedan följer en karakterisering av öppna och slutna byggsystem 
definierade av Johnsson, et al. (2013)   
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7.4 Standardisering 

Standardisering syftar till att optimera tekniska och ekonomiska 
egenskaper hos produkter och/eller aktiviteter genom att aktivt minska 
antalet varianter. Standardisering skapas genom att uppnå struktur och 
systematik på såväl tekniska lösningar som delprocesser utifrån 
återkommande problem. (Johnsson, et al., 2013) 

Standardisering skapar förutsättningar för utbytbarhet och kompabilitet 
då regler för geometri, mått, dimensioner och gränssnitt skapas. Regler för 
gränssnitt har stor betydelse för standardisering eftersom det ger en 
möjlighet att byta ut olika delkomponenter mot andra med samma 
gränssnitt. Det gör att flexibiliteten ökar och möjligheten att skapa unika 
slutprodukter baserade på standardiserade delar. (Johnsson, et al., 2013) 

7.4.1 Modularisering 

Modularisering är ett sätt att dela in en produkt i olika standardiserade 
moduler med gemensamt gränssnitt. Att systematiskt dela in en produkt i 
olika moduler tillåter företaget att skapa unika slutprodukter med endast 
ett fåtal varianter av moduler. (Lessing, 2006) Då modulerna har ett 
gemensamt gränssnitt tillåts modulerna produktutvecklas var för sig och 
erbjudas i varianter som alltid passar produktionssystemet. Antalet 
komponenter till modulerna kan även begränsas eftersom de kan 
återanvändas mellan olika typer av moduler. (Johnsson, et al., 2013) Att 
slutprodukten kan variera i form och funktion, men att design och 
produktion av modulerna sker inom en och samma produktfamilj är enligt 
Jensen (2010) största fördel med modularisering.  

Syftet med modularisering är att förenkla och minimera antalet 
komponentvarianter med bibehållen möjlighet för kundanpassning och 
produktionseffektivitet (Jensen, 2010). För dagens tillverkningsindustri är 
modularisering ett nyckelkoncept för att minska komplexiteten och 
samtidigt möta den ökade efterfrågan på kundanpassning (Jensen, et al., 
2008). Förutom att bygga upp produkten med moduler krävs det även att 
konfigureringsverktyg utvecklas för att lyckas med kundanpassningen 
(Jensen, 2010). 
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7.5 Konfiguration 

Produktkonfiguration är ett effektivt sätt att strukturera produkter som 
består av standardiserade delar, men också som en metod för att 
presentera produkter till kunder (Jensen, 2010). En förutsättning för att 
uppföra en produktkonfiguration är att det finns en 
produktmodell/informationsmodell med kunskap och information 
gällande produktens egenskaper, funktion och struktur, hur produkten ska 
produceras, monteras och levereras samt produktens regler. 
Konfigureringssystemet används exempelvis för att översätta kundbehov 
till en teknisk specificerad produktorder, konfigurering av typhus samt 
stöd i produktutveckling. (Pikulik, 2009) 

Enligt Johnsson, et al. (2013) finns det fyra olika vyer i ett 
konfigureringssystem som är praktiska att använda för att visa 
byggsystemet i olika skeden i byggprocessen; kundvy, konstruktionsvy, 
produktionsberedningsvy och byggplatsvy.  

Figur 7-3 visar hur en konfigurerad byggnad kan visualiseras i de olika 
vyerna. 

Kundvy innefattar konfigureringen av produkten. Vyn visualiserar 
byggnaden baserat på byggsystemets regler för kunden ur en funktionell 
synpunkt. Konfigureringsmodulen bör vara kompatibel med det 
projekteringsverktyg arkitekten använder t.ex. Revit eller ArchiCad. 
Byggnadens gestaltning och planlösning har utformats utifrån vad som 
tekniskt sätt är tillåtet av byggsystemet och överförs sedan till 
konstruktörsmodulen i IT systemet. (Johnsson, et al., 2013) 

Konstruktionsvy innefattar kontroll och verifiering av byggsystemets 
tekniska randvillkor.  Konstruktören kontrollerar att den visualiserade 
byggnaden har uppförts enligt byggsystemets regler och att byggnaden 
uppfyller de krav på byggnadens säkerhet gällande laster och 
deformationer. Efter kontrollering skickas lösningarna vidare till 
produktionsberednings- och byggplatsvyn. (Johnsson, et al., 2013) 

Produktionsberedningsvy innefattar att ta fram bygghandlingar och 
ritningar för den prefabricerade produktionen (element och/eller 
volymuppställningsritningar), CNC- eller styrfilter till t.ex. materiallister. 
(Johnsson, et al., 2013) 
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Byggplatsvy innefattar bl.a. att ta fram montageritningar, mängdlistor och 
tidplaner för byggplatsarbete. (Johnsson, et al., 2013) 

 

 

Figur 7-3 visar en konfigurerad byggnad utifrån de fyra olika vyerna 
(Jensen, 2010). 
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8 KONTEXT 

I det kommande kapitlet presenteras analysen av de teoretiska villorna 
utifrån specifik energianvändning, genomsnittligt genomgångskoefficient 
samt ånghaltsfördelning. I kapitlet presenteras även de företag som 
undersökts i marknadsanalysen.  

8.1 Specifik energianvändning 

Beräkningarna har utförts på sex stycken olika planvillor, tre stycken 1-
plansvillor och tre stycken 1½-plansvillor. Respektive planvilla har 
undersökts utifrån 100 m2, 150 m2 samt 200 m2. I beräkningarna har 
schablonvärden använts för att räkna ut personvärme, tappvarmvatten 
fastighetsenergi och solenergi. Då schablonvärden inte varit tillräckliga 
har ingenjörsmässiga antaganden gjorts exempelvis på planlösning och 
fönsteryta. Data till beräkningarna har hämtats från kurslitteraturen 
Tillämpad byggnadsfysik skriven av Bengt-Åke Petersson samt 
Projektering av VVS-installationer skriven av Catarina Warfvinge och Mats 
Dahlblom. Luleå, Söderhamn och Lund har beaktats i beräkningarna, en 
ort i respektive klimatzon. Detta för att följa de avgränsningar som gjorts i 
examensarbetet. Förutsättningarna till beräkningarna återfinns i Bilaga 3. 

Figur 8-1 och Figur 8-2 visar diagram över den specifika 
energianvändningen för respektive planvilla och ort. Beräkningsgången 
för specifik energianvändning finns i Bilaga 1. Beräkningarna av specifik 
energianvändning i analysen visar att Lundqvist Trävaru AB har kapacitet 
att producera 1½-plansvillor som precis klarar kravgräns 1, om de skulle 
placeras i Söderhamn och Lund. Vidare visar analysen att det inte finns 
tillräcklig kapacitet för att producera 1½-plansvillor om de placeras i 
Luleå. Analysen visar även att det inte finns tillräcklig kapacitet för att 
producera 1-plansvillor utifrån valda förutsättningar från 
storblockssystemet och tidigare lösningar för grund och tak. Analysen av 
specifik energianvändning tyder alltså på att det krävs förändring i 
byggsystemet för att samtliga planvillor ska klara kraven enligt BBR.  
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Figur 8-1 visar specifik energianvändning för tre 1-plansvillor placerade i 
respektive ort. 

 

Figur 8-2 visar specifik energianvändning för tre 1½-plans villor placerade i 
respektive ort.  

* Kravgräns 1 – Maximal specifik energianvändning för bostäder med annat 
uppvärmningssätt än elvärme enligt BBR. 
** Kravgräns 2 – Maximal specifik energianvändning för bostäder med elvärme som 
uppvärmningssätt enligt BBR.  

Luleå Söderhamn Lund 

1-plansvilla på 100m2 196 147 107 

1-plansvilla på 150m2  187 139 100 

1-plansvilla på 200m2  140 141 103 

Kravgräns 1* 130 110 90 

Kravgräns 2** 95 75 55 
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8.2 Genomsnittlig genomgångskoefficient 

Den genomsnittliga genomgångskoefficienten har beräknats för respektive 
villa. I beräkningarna har u-värden för grund, väggar och tak samt linjära 
köldbryggor tagits fram. Som tidigare nämnts i rapporten har ej hänsyn 
tagits till punktformiga köldbryggor. Data till beräkningarna har dels 
hämtats från kurslitteraturen Tillämpad byggnadsfysik och dels från 
Lundqvist Trävaru ABs leverantörer. Likt beräkningarna för specifik 
energianvändning har Luleå, Söderhamn och Lund beaktats i 
beräkningarna för att följa avgränsningarna. Förutsättningarna till 
beräkningarna återfinns i Bilaga 3.  

Tabell 8:I visar den genomsnittliga genomgångskoefficienten för 
respektive villa. Beräkningsgången för genomsnittlig 
genomgångskoefficient finns i Bilaga 1.  

Tabell 8:I visar den genomsnittliga genomgångskoefficienten för respektive 
villa placerad i Luleå, Söderhamn och Lund. 

Genomsnittlig genomgångskoefficient, Um. [W/m2K] 

Ort Luleå Söderhamn Lund 

1-plansvilla på 100m2 0,25 0,25 0,25 

1-plansvilla på 150m2 0,25 0,25 0,25 

1-plansvilla på 200m2 0,24 0,24 0,24 

1½-plansvilla på 100m2 0,26 0,26 0,26 

1½-plansvilla på 150m2 0,25 0,25 0,25 

1½-plansvilla på 200m2 0,24 0,24 0,24 
 
Eftersom det är lika förutsättningar för konstruktionsutformningen för 
samtliga villor i respektive ort kommer det resultera i att villorna får 
samma värde på Um, oavsett placeringsort, vilket även kan utläsas ur 
Tabell 8:I. Från analysen kan det även konstateras att alla villorna klarar 
kravet på genomsnittlig genomgångskoefficient enligt BBR med råge. 
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8.3 Ånghaltsfördelning 

Beräkningar av temperatur- och ånghaltsfördelning har genomförts på 
grundkonstruktion, väggkonstruktion och takkonstruktion. Detta för att 
undersöka om det finns risk för fukt i något av de ingående materialen i 
respektive konstruktion. Data till beräkningarna har hämtats från 
”Klimatdata för fukttransportberäkningar", ett PC-program från 
Fuktcentrum vid Lunds tekniska högskola. Programmet bygger på 
statistisk bearbetad klimatdata för tio orter i Sverige från perioden 1961-
1990 (LTH, 2008). Medelvärden för januari och juli månad har undersökts 
samt lägsta temperatur i januari och högsta temperatur i juli. Precis som 
tidigare beräkningar för specifik energianvändning och genomsnittlig 
genomgångskoefficient har Luleå, Söderhamn och Lund beaktats i 
beräkningarna.  Förutsättningarna till beräkningarna återfinns i Bilaga 3. 
 
Figur 8-3 till Figur 8-11 visar diagram över ånghaltsfördelningen i 
respektive konstruktionsdel och för respektive ort. Beräkningsgången för 
ånghaltsfördelningen finns i Bilaga 2.  
 
Grundkonstruktion 

 

Figur 8-3 visar ånghaltsfördelningen över en grundkonstruktion placerad i 
Luleå. 
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Figur 8-4 visar ånghaltsfördelningen över en grundkonstruktion placerad i 
Söderhamn. 

 

Figur 8-5 visar ånghaltsfördelningen över en grundkonstruktion placerad i 
Lund. 

Utifrån beräkningarna av ånghaltsfördelningen i grundkonstruktionen kan 
det konstateras att fukttillståndet inte är kritiskt utan ligger på relativt 
normala värden jämfört med liknande konstruktionsutföranden.   
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Väggkonstruktion 

 

Figur 8-6 visar ånghaltsfördelningen över en väggkonstruktion placerad i 
Luleå. 

 

Figur 8-7 visar ånghaltsfördelningen över en väggkonstruktion placerad i 
Söderhamn. 
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Figur 8-8 visar ånghaltsfördelningen över en väggkonstruktion placerad i 
Lund. 

Utifrån beräkningarna av ånghaltsfördelningen i väggkonstruktionen kan 
det konstateras att fukttillståndet mellan isoleringsskiktet och ångspärren 
ligger i zonen för måttlig risk för fukt och relativt nära zonen för stor risk. 
Däremot är fukttillståndet betydligt lägre vintertid vilket kan tillåta 
konstruktionen att torka ut och därmed tåla en högre fuktighet under 
sommaren. För att säkert ta reda på om väggkonstruktionen tolererar 
eventuell fuktmängd bör utförligare beräkningar för uttorkningsperiod 
respektive nedfuktningsperiod utföras. 
 
Takkonstruktion 

 

Figur 8-9 visar ånghaltsfördelningen över en takkonstruktion placerad i 
Luleå. 
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Figur 8-10 visar ånghaltsfördelningen över en takkonstruktion placerad i 
Söderhamn.  

 

Figur 8-11 visar ånghaltsfördelningen över en takkonstruktion placerad i 
Lund. 

Likt analysen av väggkonstruktionen finns det även måttlig till stor risk för 
fukt i takkonstruktionen. Beräkningarna visar att risken kan uppstå 
mellan isoleringsskiktet och plastfolien. Utifrån samma resonemang som 
för väggkonstruktionen krävs det utförligare beräkningar för att säkert 
utreda om takkonstruktionen tolererar eventuell fukt. 
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8.4 Marknadsanalys 

Fem olika villatillverkare har studerats i marknadsanalysen. Företagen har 
undersökts utifrån produktionsstrategi, deras kundanpassning, vilket 
utbud de har gällande 1-planshus och 1½-planshus, energiprestanda, 
isoleringstjocklek i grund, vägg och tak samt U-värden för grund, vägg, tak, 
dörr och fönster. I marknadsanalysen har villor med storlek närmast 100 
m2, 150 m2 samt 200 m2 studerats, detta för att kunna jämföra resultatet 
från marknadsanalysen med resultatet från analys av teoretiska villor. Det 
har dock inte varit möjligt att undersöka samtliga storlekar för respektive 
företag, detta eftersom en del företag inte har något utbud av villor med 
storlek nära 100 m2, 150 m2 samt 200 m2. Det bör noteras att de värden 
som studerats gällande energiprestanda i marknadsanalysen är beräknade 
med en frånluftsvärmepump, vilket medför ett lägre värde på 
energiprestandan än om energiprestandan beräknats utan pumpen. 
Noteras bör även att de värden företagen valt att delge gällande 
energiprestanda avser andra orter än de orter som studerats i arbetet. Då 
orterna ligger inom samma klimatzoner finns det fortfarande möjlighet att 
jämföra resultaten. 
 
En sammanfattning av respektive företag presenteras i Tabell 8:II till 
Tabell 8:VI. 
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Tabell 8:II visar sammanfattning från analysen av Fiskarhedenvillan 
(Fiskarhedenvillan, 2013).   

Fiskarhedenvillan 
Produktionsstrategi: Slutet byggsystem, bygger på plats. 

  Utför totalentreprenad och delentreprenad. 
Konfiguration: RoomSketcher 

 Kundanpassning: Hög flexibilitet. Kunden kan antingen välja bland 
kataloghus eller välja att förändra bl.a. fönster, material 
och planlösning i RoomSketcher. 

Utbud: 
Villa Inv. yta 

Energiprestanda [kWh/m2 år] 

Umeå Stockholm Malmö 

1- plansvilla 93 m2 67 52 48 

1-plansvilla 152 m2 76 55 47 

1½-plansvilla 160 m2 57 42 36 

1½-plansvilla 187 m2 48 35 31 
Konstruktionslösningar: 

Grund U-värde 0,12 Vägg            U-värde 0,16 Tak U-värde 0,09 

- 300mm Isolering  - 260mm 
mineralullsisolering 

- Lösull 500mm, 360mm lösull i 
snedtak 

 
- Träkonstruktion  

Fönster: Typ U-värde 

3-glasfönster 1,0 W/m2K (öppningsbara) 

 0,9 W/m2K (Ej öppningsbara) 
Dörrar: Standarddörr 0,8 W/m2K  

Fönsterdörr 1,0 W/m2K 
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Tabell 8:III visar sammanfattning från analysen av Svenska Ljusnehus 
(Ljusnehus, 2013). 

Svenska LjusneHus 
Produktionsstrategi: Slutet byggsystem, prefabricerat samt bygger på plats. 

  Utför delentreprenad. Levererar och monterar 
byggsatser till ett stomfärdigt hus. 

Konfiguration: Nej 
 Kundanpassning: Hög flexibilitet. Kunden kan antingen välja bland 

kataloghus eller få egenritade hus producerade. 
Utbud: 

Villa Inv. yta 
Energiprestanda [kWh/m2 år] 

Norra 
Sverige 

Sveriges 
mitt 

Södra 
Sverige 

1- plansvilla 91 m2 72 54 49 

1-plansvilla 144 m2 74 53 47 

1½-plansvilla 86 m2 59 46 44 

1½-plansvilla 158 m2 61 45 41 

 
1½-plansvilla 208 m2 52 39 36 

Konstruktionslösningar: 

Grund  Vägg             Tak  

Levererar ej grund. - 260mm 
stenullsisolering 

- 415mm stenullsisolering 

 
- Träkonstruktion  

Fönster: Typ U-värde 

3-glasfönster 1,1 W/m2K  
Dörrar: Standarddörr 0,8 W/m2K  

Fönsterdörr 1,1 W/m2K 
 

Uppgifter om u-värde för grund, vägg och tak var inte möjliga att få 
tillgång till då Svenska LjusneHus inte vill delge dessa med utomstående 
part.  
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Tabell 8:IV visar sammanfattning från analysen av Älvsbyhus (Älvsbyhus, 
2013). 

Älvsbyhus 
Produktionsstrategi: Standardprodukter, mestadels prefabricering. 

  Utför totalentreprenad. 
Konfiguration: Nej 

 Kundanpassning: Låg flexibilitet. Kunden väljer ett nyckelfärdigt hus med 
fåtal påverkbara val. De tillval kunden kan välja är riktade 
till inredning av exempelvis kök. 

Utbud: 
Villa Inv. yta 

Energiprestanda [kWh/m2 år] 

Luleå Stockholm Malmö 

1- plansvilla 102 m2 70 45 42 

1-plansvilla 146 m2 71 45 42 

1½-plansvilla 155 m2 47 30 28 

1½-plansvilla 186 m2 48 31 29 
Konstruktionslösningar: 

Grund U-värde 0,10 Vägg            U-värde 0,20 Tak U-värde 0,10 

- 365mm 
mineralullsisolering 

- 215mm 
mineralullsisolering 

- 400mm mineralullsisolering 

- Torpargrund - Träkonstruktion  

Fönster: Typ U-värde 

3-glasfönster 0,78 W/m2K  
Dörrar: Standarddörr 0,8 W/m2K  

Fönsterdörr 0,9 W/m2K 
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Tabell 8:V visar sammanfattning från analysen av Snickarhus AB (AB, 2013). 

Snickarhus AB 
Produktionsstrategi: Slutet byggsystem, prefabricering. 

  Utför delentreprenad. Levererar komponenter till ett 
stomfärdigt hus. 

Konfiguration: Nej. 
 Kundanpassning: Låg flexibilitet. Kunden väljer utifrån kataloghus, endast 

ett fåtal val är påverkbara exempelvis fasadmaterial. 
Utbud: Villa Inv. yta Energiprestanda 

- 1 planshus 74-156 m2  30-90 kWh/m2 år 

- 1 ½ planshus 158 m2  30-90 kWh/m2 år 
Konstruktionslösningar: 

Grund U-värde 0,09 Vägg            U-värde 0,16 Tak U-värde 0,08 

- 300mm 
cellplastisolering 

- 240 mm 
stenullsisolering 

- 500mm lösullsisolering 

 - Träkonstruktion 
 

Fönster: Typ U-värde 

3-glasfönster 0,9-1,3 W/m2K  
Dörrar: Standarddörr 1,0 W/m2K  

Fönsterdörr 1,1-1,4 W/m2K 

 
Uppgifter om energiprestanda finns inte specificerat för olika orter utan 
endast ett generellt högsta och lägsta värde för respektive planvilla.  
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Tabell 8:VI visar sammanfattning från analysen av Myresjöhus (Myresjöhus, 
2013). 

Myresjöhus 
Produktionsstrategi: Slutet byggsystem, prefabricering. 

  Utför antingen totalentreprenad eller delentreprenad. 
Konfiguration: Nej 

 Kundanpassning: Hög flexibilitet. Kunden kan antingen välja bland 
kataloghus eller få egenritade hus producerade. 

Utbud: 
Villa Inv. yta 

Energiprestanda [kWh/m2 år] 

Luleå Uppsala Malmö 

1- plansvilla 101 m2 92 40* 53 

1-plansvilla 150 m2 50 38* 54 

1½-plansvilla 98 m2 73 48 36 

1½-plansvilla 153 m2 79 55 49 
Konstruktionslösningar: 

Grund U-värde 0,10 Vägg            U-värde 0,185 Tak U-värde 0,10 

- 300mm isolering - 240mm isolering - 400mm isolering 

 
- Träkonstruktion  

Fönster: Typ U-värde 

3-glasfönster 0,6-1,0 W/m2K  
Dörrar: Standarddörr 1,0 W/m2K  

Fönsterdörr 1,1-1,4 W/m2K 
* Energiprestandan avser en villa med bergvärme (inte frånluftsvärmepump som 
nämndes i inledande text).  

 
Utifrån marknadsanalysen kan det urskiljas att det finns företag som 
erbjuder allt från unika produkter till standardprodukter och i vissa fall 
båda delar. Graden av kundanpassning skiljer sig mellan företagen. 
Företagen som riktat in sig på standardprodukter erbjuder endast ett fåtal 
påverkbara val för kunden vilket ger en lägre grad av kundanpassning 
jämfört med de företag som erbjuder unika produkter. Majoriteten av 
företagen har prefabricerad produktion och endast ett av företagen bygger 
på plats.  
 
Ett av fem företag erbjuder inte montering av byggsatser, övriga företag 
erbjuder antingen montering till ett stomfärdigt hus eller montering till 
inflyttningsklart hus. Lundqvist Trävaru AB har för avsikt att endast 
leverera byggsatser till en stomfärdig villa och inte montera. Det innebär 
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att kunden antingen själv måste vara tillräckligt kunnig för att montera 
ihop byggsatserna eller anlita något annat företag som utför arbetet. 
Eftersom en byggnads energianvändning är beroende av dess lufttäthet är 
det av vikt att monteringen sker med stor noggrannhet och av kunniga 
personer. I och med majoriteten av undersökta företag utför 
totalentreprenad och troligtvis säljer till gemene svensken öppnar sig en 
marknad för Lundqvist Trävaru AB att söka sig till de mer händiga och 
erfarna personerna som själva kan bygga ihop en villa.    
 
Även Lundqvist Trävaru ABs sätt att producera villor utifrån ett flexibelt 
och standardiserat modulsystem, kan medföra att de hittar sin väg in på 
marknaden då undersökta företag producerar som ovan nämnts antingen 
efter önskemål, efter standardprodukter eller båda delar. Deras nisch gör 
att de kan uppnå hög kundanpassning samtidigt med en standardiserad 
produktion. Detta är Lundqvist Trävaru AB till viss del ensam om baserat 
på undersökta företag. Endast ett av företagen använder sig av en så kallad 
konfiguration för att kombinera ihop olika byggdelar vilket kan efterlikna 
det mål Lundqvist Trävaru AB strävar efter med sitt modulsystem.  
 
Energiprestandan på villorna bland undersökta företag ligger ungefär runt 
30-90 kWh/m2, år.  Isoleringstjockleken i grundkonstruktionerna ligger 
mellan 300-365mm, i väggkonstruktionerna ligger tjockleken mellan 215-
260mm och mellan 400-500mm i takkonstruktionerna. U-värdet för 
grundkonstruktionerna ligger kring 0,09-0,12 W/m2K, u-värdet för 
väggkonstruktionerna ligger mellan 0,16-0,20 W/m2K och för 
takkonstruktionerna ligger u-värdet mellan 0,08-0,10 W/m2K,.  U-värden 
för fönster varierar mellan 0,6-1,3 W/m2K och 0,8-1,4 W/m2K för dörrar.   
 
Utifrån marknadsanalysen och analysen av Lundqvist Trävaru ABs 
kapacitet att producera en villa idag kan det konstateras att det behövs en 
förändring gällande specifik energianvändning för att Lundqvist Trävaru 
AB ska kunna vara med och konkurrera bland övriga villatillverkare. 
Isoleringstjockleken i takkonstruktionen är endast hälften så tjock jämfört 
med isoleringstjocklekar hos undersökta företag och Lundqvist Trävaru 
AB har även något mindre isolering i väggen. Den mindre mängden 
isolering kan vara påverkande faktor till att Lundqvist Trävaru ABs u-
värden på takkonstruktion och väggkonstruktion ligger något högre än 
undersökta företag. U-värden för fönster och grundkonstruktion ligger 
ungefär inom samma spann som undersökta företag. I Bilaga 4 återfinns 
uträknade u-värden för Lundqvist ABs konstruktionsdelar.   
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9 RESULTAT OCH ANALYS 

I följande kapitel presenteras resultatet av utförda förändringar på 
respektive planvilla.  

9.1 Specifik energianvändning 

Utifrån analysen av de teoretiska planvillorna konstaterades det att en 
förändring var nödvändig för att villorna ska klara kraven för specifik 
energianvändning enligt BBR. Utifrån marknadsanalysen kunde några 
skillnader i konstruktionsutföranden urskiljas mellan undersökta företag 
och Lundqvist Trävaru AB. Skillnaderna var framförallt gällande 
isoleringstjocklek i väggkonstruktion och i takkonstruktion men även en 
skillnad mellan isoleringstjockleken i grundkonstruktion och u-värde för 
fönster. Nämnda skillnader har använts som underlag för att undersöka 
om de olika förändringarna kan bidra till en minskad energianvändning. 
Även en installation av ett FTX-system med värmeåtervinning på 50 % har 
testats för att undersöka om det kan bidra till en minska specifik 
energianvändning.     

Nedan i Figur 9-1 till Figur 9-6 följer en sammanfattning av samtliga 
förändringar för respektive planvilla. I Bilaga 4 återfinns mer exakta 
värden för förändringarna samt uträknade u-värden för respektive 
konstruktionsdel.  

Ur Figur 9-1 kan det utläsas att en 1-plansvilla på 100 m2 endast skulle 
klara kravgräns 1 i respektive ort om samtliga förändringar (c) utfördes. 
Kravgräns 2 skulle precis uppfyllas i Lund om samtliga förändringar (c) 
utfördes. 
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Figur 9-1 visar hur den specifika energianvändningen förändras för en 1-

plansvilla på 100 m2 vid olika förändringar.  

Följande förkortningar förekommer i text och samtliga figurer från Figur 
9-1 till och med Figur 9-6: 

(a) Samtliga förändringar – tak-, grund- och väggisolering samt lägre u-värde på 
fönster. 
(b) Samtliga förändringar – tak-, grund- och väggisolering, lägre u-värde på fönster 
samt mindre andel fönsterarea. 
(c) Samtliga förändringar – tak-, grund- och väggisolering, lägre u-värde på fönster 
samt FTX-system med 50 % värmeåtervinning. 
* Kravgräns 1 – Maximal specifik energianvändning för bostäder med annat 
uppvärmningssätt än elvärme enligt BBR. 
** Kravgräns 2 – Maximal specifik energianvändning för bostäder med elvärme som 
uppvärmningssätt enligt BBR. 

 

Luleå Söderhamn Lund 

Ursprungsexempel 196 147 107 

Takisolering 186 140 101 

Grundisolering 195 147 107 

Väggisolering 192 144 105 

Fönster 190 143 104 

Samtliga förändringar (a) 175 131 95 

Samtliga förändringar (b) 175 132 97 

Samtliga förädringar (c)  113 81 55 

Kravgräns 1* 130 110 90 

Kravgräns 2** 95 75 55 
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Ur Figur 9-2 kan det utläsas att en 1-plansvilla på 150 m2 skulle klara 
kravgräns 1 i Luleå och Söderhamn om samtliga förändringar (c) utfördes. 
Villan skulle även klara kravgräns 1 i Lund om samtliga förändringar (a), 
(b) eller (c) utfördes. Kravgräns 2 skulle precis uppfyllas i Söderhamn och 
Lund om samtliga förändringar (c) utfördes. 

 

Figur 9-2 visar hur den specifika energianvändningen förändras för en 1-
plansvilla på 150 m2 vid olika förändringar. 

Ur Figur 9-3 kan det utläsas att en 1-plansvilla på 200 m2 skulle klara 
kravgräns 1 i Luleå och Söderhamn om samtliga förändringar (c) utfördes. 
Om enskilda förändringar utfördes på en villa placerad i Luleå skulle den 
specifika energianvändningen öka markant jämfört mot sitt ursprungliga 
värde.  

Luleå Söderhamn Lund 

Ursprungsexempel 187 139 100 

Takisolering 177 132 94 

Grundisolering 186 139 100 

Väggisolering 184 137 98 

Fönster 179 133 96 

Samtliga förändringar (a) 165 123 88 

Samtliga förändringar (b) 165 124 90 

Samtliga förädringar (c)  105 74 49 

Kravgräns 1* 130 110 90 

Kravgräns 2** 95 75 55 
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En 1-plansvilla på 200 m2 placerad i Lund skulle även klara kravgräns 1 
om någon av samtliga förändringar (a), (b) eller (c) utfördes. Kravgräns 2 
skulle precis uppfyllas i Lund om samtliga förändringar (c) utfördes. 

 

Figur 9-3 visar hur den specifika energianvändningen förändras för en 1-
plansvilla på 200 m2 vid olika förändringar. 

Ur Figur 9-4 kan det utläsas att en 1½-plansvilla på 100 m2 precis skulle 
klara kravgräns 1 i Luleå om någon av samtliga förändringar (a) eller (b) 
utfördes och om samtliga förändringar (c) utfördes skulle kravgräns 1 
uppnås med högre marginal jämfört mot samtliga förändringar (a) och (b). 

Vidare kan det utläsas att en 1½-plansvilla på 100 m2 placerad i 
Söderhamn eller Lund klarade kravgräns 1 redan i ursprungsexemplet. 
Den specifika energianvändningen skulle minska om respektive 

Luleå Söderhamn Lund 

Ursprungsexempel 186 141 103 

Takisolering 170 127 92 

Grundisolering 179 134 97 

Väggisolering 177 133 96 

Fönster 174 130 94 

Samtliga förändringar (a) 160 119 86 

Samtliga förändringar (b) 160 120 87 

Samtliga förädringar (c)  109 79 54 

Kravgräns 1* 130 110 90 

Kravgräns 2** 95 75 55 
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förändring utfördes, förutom vid en grundisolering då skulle den specifika 
energianvändningen förbli densamma. 

Om samtliga förändringar (c) utfördes skulle även kravgräns 2 uppfyllas i 
samtliga orter. 

 

Figur 9-4 visar hur den specifika energianvändningen förändras för en 1½-
plansvilla på 100 m2 vid olika förändringar. 

Ur Figur 9-5 kan det utläsas att en 1½-plansvilla på 150 m2 precis skulle 
klara kravgräns 1 i Luleå om någon av samtliga förändringar (a) eller (b) 
utfördes och om samtliga förändringar (c) utfördes skulle kravgräns 1 
uppnås med högre marginal jämfört mot samtliga förändringar (a) och (b). 

Vidare kan det utläsas att en 1½-plansvilla på 150 m2 placerad i 
Söderhamn klarade kravgräns 1 redan i ursprungsexemplet. Den specifika 
energianvändningen skulle minska om respektive förändring utfördes, 

Luleå Söderhamn Lund 

Ursprungsexempel 149 109 76 

Takisolering 143 105 73 

Grundisolering 148 109 76 

Väggisolering 143 105 73 

Fönster 142 104 73 

Samtliga förändringar (a) 129 94 65 

Samtliga förändringar (b) 129 95 66 

Samtliga förädringar (c)  83 57 36 

Kravgräns 1* 130 110 90 

Kravgräns 2** 95 75 55 
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förutom vid en grundisolering då skulle den specifika energianvändningen 
förbli densamma. 

Ur Figur 9-5 kan det även utläsas att en 1½-plansvilla på 150 m2 placerad i 
Lund klarade kravgräns 1 redan i ursprungsexemplet och att den specifika 
energianvändningen skulle minska om respektive förändring utfördes.  

Om samtliga förändringar (c) utfördes skulle även kravgräns 2 uppfyllas i 
samtliga orter. 

 

Figur 9-5 visar hur den specifika energianvändningen förändras för en 1½-
plansvilla på 150 m2 vid olika förändringar. 

Ur Figur 9-6 kan det utläsas att en 1½-plansvilla på 200 m2 skulle klara 
kravgräns 1 i Luleå om någon av samtliga förändringar (a), (b) eller (c) 
utfördes. Samtliga förändringar (c) skulle medföra att kravgräns 1 uppnås 
med högre marginal jämfört mot samtliga förändringar (a) och (b). 

Luleå Söderhamn Lund 

Ursprungsexempel 148 110 80 

Takisolering 137 102 72 

Grundisolering 147 110 79 

Väggisolering 139 102 73 

Fönster 138 102 72 

Samtliga förändringar (a) 121 89 62 

Samtliga förändringar (b) 122 89 63 

Samtliga förädringar (c)  83 59 39 

Kravgräns 1* 130 110 90 

Kravgräns 2** 95 75 55 
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Vidare kan det utläsas att en 1½-plansvilla på 200 m2 placerad i 
Söderhamn klarade kravgräns 1 redan i ursprungsexemplet och att den 
specifika energianvändningen skulle minska om respektive förändring 
utfördes. 

Ur Figur 9-6 kan det även utläsas att en 1½-plansvilla på 200 m2 placerad i 
Lund klarade kravgräns 1 redan i ursprungsexemplet. Den specifika 
energianvändningen skulle minska om respektive förändring utfördes, 
förutom vid en grundisolering då skulle den specifika energianvändningen 
förbli densamma. 

Om samtliga förändringar (c) utfördes skulle även kravgräns 2 uppfyllas i 
samtliga orter. 

 

Figur 9-6 visar hur den specifika energianvändningen förändras för en 1½-
plansvilla på 200 m2 vid olika förändringar. 

Luleå Söderhamn Lund 

Ursprungsexempel 141 106 76 

Takisolering 135 101 73 

Grundisolering 141 105 76 

Väggisolering 137 102 74 

Fönster 137 102 74 

Samtliga förändringar (a) 116 85 60 

Samtliga förändringar (b) 121 90 64 

Samtliga förädringar (c)  79 56 37 

Kravgräns 1* 130 110 90 

Kravgräns 2** 95 75 55 
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Resultaten från utförda förändringar på 1-plansvillorna gav ingen större 
förbättring gällande specifik energianvändning. Kravgräns 1 uppfylls i 
något av förändringsfallen men med knapp marginal. Om samtliga 
förändringar (a), tjockare grund-, vägg- och takisolering samt lägre u-
värde på fönster, utfördes sänktes den specifika energianvändningen 
markant jämfört mot ursprungsexemplet men 
konstruktionsförändringarna är inte tillräckliga för att klara kravgräns 1 
utan det krävs ytterligare någon förändring. En förändring som skulle 
kunna ge ett bättre resultat är om samtliga förändringar (a) utfördes samt 
om ett FTX-system installeras med en värmeåtervinning på 50 % (samtliga 
förändringar (c)). Detta ligger dock något utanför examensarbetets 
gränser då arbetet syftade till att utveckla de byggnadstekniska 
lösningarna. Eftersom konstruktionsförändringarna inte gav tillräcklig 
minskning valdes det även att undersöka hur energianvändningen 
förändrades med ett FTX-system. 

Resultaten från utförda förändringar på 1½-plansvillorna gav däremot 
större förbättring gällande specifik energianvändning i jämförelse med 1-
plansvillorna. Kravgräns 1 uppfylldes redan före förändring för samtliga 
1½-plansvillor placerade i Söderhamn och Lund. Utfördes respektive 
förändring gav det ytterligare ett lägre värde på specifik 
energianvändning. Däremot gav inte förändringarna lika positiva resultat 
för en 1½-plansvilla placerad i Luleå jämfört mot Söderhamn och Lund. 
Endast samtliga förändringar (a), (b) och (c) gav resultat som hamnade 
under kravgräns 1.  

Vid jämförelse mellan 1-plansvillorna och 1½-plansvillorna kan det 
konstateras att konstruktionsförändringarna är tillräckliga för att klara 
kravgräns 1 för 1½-plansvillorna i respektive ort men inte för 1-
plansvillorna. Utfördes samtliga förändringar (a) på 1½-plansvillorna 
hamnade den specifika energianvändningen under gränsen, dock med 
knapp marginal för en del av villorna. En orsak till att 1½-plansvillorna 
klarar kravgränsen men inte 1-plansvillorna kan vara att formen på 1½-
plansvillorna är mer kompakt vilket medför mindre omslutningsarea och 
med det färre köldbryggor.  

Likt 1-plansvillorna testades det även hur den specifika 
energianvändningen skulle förändras om ett FTX-system installerades i 
1½-plansvillorna. Resultatet gav ett mycket positivt värde då den specifika 
energianvändningen minskade markant jämfört mot ursprungsexemplet 
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samt att värdet var så pass lågt att 1½-plansvillorna även klarade 
kravgräns 2 för respektive ort. 

Av utförda förändringar gällande isoleringstjocklek i respektive 
konstruktionsdel, har olika tjocklekar testats för att undersöka vilken 
tjocklek som krävdes för att sänka respektive u-värde samt den specifika 
energianvändningen. Isoleringens tjocklek i relation till det resulterande 
värdet på specifik energianvändning samt u-värdet för respektive 
konstruktionsdel vägdes mot varandra för att hitta en lämplig balans 
mellan resulterande värde och hur mycket isolering som behövdes. De 
valda tjocklekarna i förändringsalternativen är relaterade till den tjocklek 
de undersökta företagen använder i sina konstruktioner samt till deras u-
värden på respektive konstruktionsdel. Exempelvis testades en 
isoleringstjocklek på 480mm (2x240mm) i takkonstruktionen men det gav 
inte ett tillräckligt lågt u-värde jämfört mot undersökta företag. För att 
komma så lågt som undersökta företag krävdes en tjocklek på 550mm.    

Då undersökta företag hade något tjockare isolering i väggkonstruktionen 
samt ett markant lägre u-värde jämfört med Lundqvist Trävaru AB, 
testades det en tjockare isolering i väggkonstruktionen. För att sänka u-
värdet till motsvarande nivå som övriga villatillverkare krävdes det en 
tilläggsisolering på 70 mm. Vid en tilläggsisolering på 70 mm uppstår det 
en viss begränsning i placeringsmöjligheter av blocken i 
storblockssystemet. Exempelvis kommer väggblock med fyra öppningar, 
t.ex. en dörr och tre fönster, inte kunna placeras i hörn (Andersson, 2011).  
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9.2 Genomsnittlig genomgångskoefficient 

För varje utförd förändring har den genomsnittliga 
genomgångskoefficienten beräknats. Ur Tabell 9:I kan det utläsas att den 
genomsnittliga genomgångskoefficienten för respektive planvilla 
fortfarande ligger under kravet enligt BBR efter respektive förändring. Av 
de enskilda förändringarna, d.v.s. av grund-, vägg- och takisolering samt 
lägre u-värde på fönster, gav tjockare väggisolering samt lägre u-värde på 
fönster lägst värde på Um. Bland samtliga förändringar gav (b) lägst värde 
på Um. 

Tabell 9:I visar den genomsnittliga genomgångskoefficienten för de olika 
villorna efter genomförda förändringar. 

Genomsnittlig genomgångskoefficient Um [W/m2K] 

Förändring  1-plansvilla 100m2 1-plansvilla 150m2 1-plansvilla 200m2 

Grundisolering 0,24 0,25 0,23 

Väggisolering 0,23 0,23 0,22 

Takisolering 0,22 0,23 0,21 

Fönster 0,23 0,23 0,22 

Samtliga (a) 0,19 0,19 0,18 

Samtliga (b) 0,18 0,18 0,17 

Samtliga (c) 0,19 0,19 0,18 

  1½-plansvilla 100m2 1½-plansvilla 150m2 1½-plansvilla 200m2 

Grundisolering 0,26 0,25 0,24 

Väggisolering 0,24 0,23 0,22 

Takisolering 0,25 0,23 0,22 

Fönster 0,24 0,23 0,22 

Samtliga (a) 0,20 0,19 0,18 

Samtliga (b) 0,19 0,18 0,17 

Samtliga (c) 0,20 0,19 0,18 
(a) Samtliga förändringar – tak-, grund- och väggisolering samt lägre u-värde på fönster. 
(b) Samtliga förändringar – tak-, grund- och väggisolering, lägre u-värde på fönster samt 
mindre andel fönsterarea. 
(c) Samtliga förändringar – tak-, grund- och väggisolering, lägre u-värde på fönster samt 
FTX-system med 50 % värmeåtervinning. 
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9.3 Ånghaltsfördelning 

För varje utförd förändring har även en ånghaltsfördelning beräknats för 
grund-, vägg- och takkonstruktion i respektive planvilla. Resultaten från 
förändringarna i konstruktionen gav i princip ingen skillnad mot tidigare 
uträkningar för de ursprungliga villorna. Värden för de skikt där det fanns 
måttlig till stor risk för fukt före förändringarna låg fortfarande inom 
samma zon efter genomförda förändringar. Figur 9-7 visar diagram över 
ånghaltsfördelningen före och efter förändring i en takkonstruktion 
placerad i Lund. Resterande ånghaltsfördelningar återfinns i Bilaga 5. 

 

Figur 9-7 visar ånghaltsfördelningen före och efter förändring i en 
takkonstruktion placerad i Lund. 
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10 DISKUSSION  

I följande kapitel diskuteras resultatet utifrån egna åsikter.  

Utförda förändringar har tyvärr inte gett de resultat som hade kunnat 
önskas med avseende på specifik energianvändning. Ett ännu lägre värde 
hade varit nödvändigt speciellt för att kunna leverera en villa till 
klimatzon I. Utvecklingen av byggsystemet är i vilket fall en bit på vägen 
och Lundqvist Trävaru AB har en grund att stå på men det behövs fortsatt 
utveckling för att de inte ska bli begränsade till att endast kunna leverera i 
södra delarna av Sverige.  

I förändringsalternativet samtliga förändringar (b) valdes en mindre andel 
fönsteryta eftersom fönster är en stark bidragande faktor till 
transmissionsförlusterna. Tanken var att en minskad fönsteryta skulle ge 
en lägre energianvändning, resultaten visade dock det motsatta. Samtliga 
förändringar (b) fick ett högre värde på energianvändningen än samtliga 
förändringar (a) som har, förutom mindre fönsteryta, identiska 
förutsättningar och antaganden. Tekniskt sätt borde energianvändningen 
minska eftersom en vägg utan fönster har lägre u-värde än en vägg med 
fönster. En anledning till att värdet ökade istället för minskade kan vara 
att mängden värmetillskott från solinstrålning är överskattat. När 
fönsterytan minskar, minskar även mängden tillskott och därmed får 
energibalansen en högre andel värmeförluster.    

Jämförs värden för specifik energianvändning mellan Lundqvist Trävaru 
AB och undersökta företag ligger Lundqvist Trävaru AB fortfarande något 
högre även efter utförda förändringar. Det ska än en gång noteras att 
undersökta företag har beräknat sin energiprestanda med en 
frånluftsvärmepump, vilket är en anledning till att de får lägre värde på 
energianvändningen. Det går alltså inte att rakt av jämföra den specifika 
energianvändningen hos undersökta företag med Lundqvist Trävaru AB, 
eftersom i Lundqvist Trävaru ABs fall har endast hänsyn tagits till 
byggnadstekniska lösningar och inga installationssystem. Resultatet från 
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samtliga förändringar (c) kan däremot jämföras med undersökta företag 
eftersom i Lundqvist Trävaru ABs fall är energianvändningen beräknad 
med ett FTX-system. FTX-systemet kan motsvara ungefär samma 
energibesparing som en frånluftsvärmepump. Samtliga förändringar (c) 
gav mer likvärdiga resultat jämt emot undersökta företag, dock 
fortfarande något högre värde vilket tyder än en gång på att Lundqvist 
Trävaru AB med fördel kan fortsätta utveckla sitt byggsystem.  

I genomförda beräkningar har en del ingenjörmässiga antagande gjorts. 
Beroende på vilka antaganden som tas förändras förutsättningarna för 
respektive beräkning och därmed även resultatet. Det är svårt att veta 
exakta förutsättningar vilket gör att det finns viss osäkerhet i indata. Till 
exempel har antaganden gjorts för mängden gratis värmetillskott utifrån 
schablonmässiga siffror vilket kan ha gjort att mängden kan vara 
överskattad respektive underskattad. Mängden kan i sin tur ha påverkat 
om villorna faktiskt klarat kravet för specifik energianvändning eller inte. 
Köldbryggor är en annan faktor som har stor inverkan i beräkningen av 
specifik energianvändning. Det är svårt att uppskatta köldbryggans storlek 
eftersom den är beroende av hur tätt det blir mellan byggnadsdelarna. 
Precis som i gratis värmetillskott uppskattas detta utifrån 
schablonmässiga siffror.  

Eftersom förändringarna gav lägre specifik energianvändning för 1½-
plansvillor jämfört mot 1-plansvillor skulle det vara intressant att se vilket 
resultat en 2-plansvilla skulle ge. Om det gav ytterligare lägre specifik 
energianvändning skulle det möjligtvis vara en idé för Lundqvist Trävaru 
AB att se över hur stor resursinsatts som behövs för att producera bjälklag 
och därmed erbjuda 2-plansvillor.   

Lundqvist Trävaru ABs byggsystem kan anses vara ett slutet byggsystem 
eftersom deras kund är byggherre och även då de har en företagsunik 
produkt. Deras produkt är en stomfärdig villa vilket kommer medföra att 
de konkurrerar på en byggnadsnivå mot andra företag. Lundqvist Trävaru 
ABs kundkrets kommer som tidigare nämnt troligen vara personer med 
tidigare erfarenhet från montering av byggnader. En möjlighet till bredare 
kundkrets skulle vara om Lundqvist Trävaru AB utökade sitt åtagande till 
att även montera byggsatserna. Det skulle innebära att personer med 
mindre erfarenhet inte behöver anlita något annat företag för montering 
utan leverans och montering skulle ske via Lundqvist Trävaru AB.  
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11 SLUTSATS 

I följande kapitel presenteras de slutsatser som tagits för att besvara 
forskningsfrågorna samt förslag på fortsatt arbete.  

Forskningsfrågor: 

 Vilken/vilka byggnadstekniska lösningar krävs för att utveckla ett 
byggsystem för modulbyggande av trävillor som klarar 
energikraven enligt Boverkets byggregler? 

 Hur skulle byggsystemet kunna komma att konkurrera bland 
övriga villatillverkare? 

 
För att Lundqvist Trävaru AB ska kunna leverera en villa som klarar 
energikraven för nybyggnation enligt BBR utan att räkna med teniska 
installationer krävs det fortsatt utveckling av de byggnadstekniska 
lösningarna i byggsystemet. Att tilläggsisolera grund-, vägg- och 
takkonstruktion med antagna värden samt använda lägre u-värden på 
fönster är inte tillräckligt för att klara kraven i samtliga klimatzoner.  

Förutsatt att flexibiliteten och standardiseringen kvarstår i byggsystem 
även efter uppfyllda energikrav finns det stor chans att Lundqvist Trävaru 
AB kommer finna sin kundkrets och därmed konkurrera bland övriga 
villatillverkare.  

11.1 Fortsatt arbete 

Förslag på fortsatt arbete är att fortsätta undersöka vilka 
byggnadstekniska lösningar som krävs för att klara kraven enligt BBR i 
samtliga klimatzoner. Även att undersöka vilken eller vilka lösningar som 
är ekonomsikt försvarbara att utföra i byggsystemet samt undersöka hur 
stor resursinsatts som skulle behövas för att producera bjälklag till 2-
plansvillor. 
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För att inte tappa den höga graden av kundanpassning i byggsystemet bör 
även utformningen av väggblocken överses för att undvika begränsningar 
i placeringsmöjligheter.  

Ett fortsatt arbete kan även vara att bestämma hur Lundqvist Trävaru AB 
ska nå ut till kunderna och hur byggsystemet på bästa sätt ska presenteras 
för kunderna. Examensarbetet kan ses som en start till att kunna utveckla 
en konfiguration av byggsystemet. För att kunna utveckla en konfiguration 
behöver Lundqvist Trävaru AB bl.a. ta fram mer exakta ritningar och 
regler gällande vilka lösningar som är möjliga i byggsystemet.  
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Bilaga 1 
 
Nedan följer en generell beräkningsgång för att beräkna en byggnads genomsnittliga 
genomgångskoefficient och specifika energianvändning.  

U-värdesberäkning  
Grund: U-värdesberäkningen för grund beräknas enligt följande ekvationer hämtade från 
kurslitteraturen Tillämpad Byggnadsfysik. 

 

   
   

 
                 

B´ – karaktäristisk dimension för platta på mark [m] 
A – arean innanför ytterväggar resp. grundmur [m2]  
P – omkretsen innanför ytterväggar resp. grundmur [m] 
 

   
  

  
                  

Ki – konduktansen för resp. materialskikt [W/K] 
λi – värmeledningsförmågan för resp. materialskikt [W/mK] 
di – tjockleken för resp. materialskikt [m] 
 

            
 

   
 

 

  
 

 

   
                  

dt – ekvivalenta tjocklek motsvarande värmeisoleringsvärdets tjocklek för materialet i marken [m] 
λmark – markens värmeledningsförmåga [W/mK] 
w – ytterväggens totala tjocklek [m] 
αsi ,αse – värmeövergångskoefficient på insida resp. utsida [W/m2K] 
 

                                      
     

             
                   

                                      
       

         
    

    

  
                    

  
      

 
              

KGrund – konduktansen för markkonstruktionen [W/K] 
U – u-värdet för markkonstruktionen [W/m2K] 
 
Vägg och tak: U-värdesberäkningarna för vägg och tak beräknas med λ- och U-värdesmetoden enligt 
följande ekvationer hämtade från kurslitteraturen Tillämpad Byggnadsfysik. 

λ-värdesmetoden 

                                

λ1 – sammanvägd värmeledningsförmåga för ett inhomogent skikt [W/mK] 
pA – andelen av material A i värmeflödes riktning [m2/m2] 
pB – andelen av material B i värmeflödes riktning [m2/m2] 
λA1, λB1– beräkningsvärde för värmeledningsförmågan för material A resp. B [W/mK] 



 

 

 

   
  

  
             

R1 – värmemotståndet för ett inhomogent skikt [m2K/W] 
d1 – tjockleken för det inhomogena materialskiktet [m] 
 

  
      

           

           
 

  

  
 

            

            
                

RλT – byggnadsdelens totala värmemotstånd enligt λ-värdesmetoden [m2K/W] 
Rsi, Rse– inre resp. yttre övergångsmotståndet [m2K/W] 
dinre skikt – tjockleken för resp. homogena materialskikt innan för det inhomogena materialskiktet [m] 
dyttre skikt – tjockleken för resp. homogena materialskikt utanför för det inhomogena materialskiktet [m] 
λinre skikt – värmeledningsförmågan för resp. homogena materialskikt innan för det inhomogena 
materialskiktet [W/mK] 
λyttre skikt – värmeledningsförmågan för resp. homogena materialskikt utanför det inhomogena 
materialskiktet [W/mK] 

U-värdesmetoden 

        
           

           
 

  

   
 

            

            
                  

        
           

           
 

  

   
 

            

            
                  

RTA, RTB – totala värmemotståndet för yta A resp. B [m2K/W] 
d2 – tjockleken för skikten1 och 2 [m] 
λ2A, λ2B – beräkningsvärde för värmeledningsförmågan för material i skikt 2 och yta A resp. B [W/mK] 
 

      
 

   
    

 

   
                 

UU – sammanvägda u-värde för ytorna A och B enligt U-värdesmetoden [W/m2K] 
 

  
  

 

  
                 

RUT – byggnadsdelens totala värmemotstånd enligt U-värdesmetoden [m2K/W] 

   
  

    
 

 
              

RT – byggnadsdelens totala värmemotstånd [m2K/W] 

  
 

  
              

U – byggnadsdelens totala u-värde [W/m2K] 

  



 

 

 

Genomsnittlig genomgångskoefficient 
Den genomsnittliga genomgångskoefficienten för byggnaden beräknas enligt följande ekvationer 
hämtade från kurslitteraturen Tillämpad Byggnadsfysik. 
 

   
               

   
                            

Ui – värmegenomgångskoefficient för respektive byggnadsdel [W/m2K] 
Ai – arean för respektive byggnadsdels yta mot uppvärmd inneluft [m2]  
Ψk – värmegenomgångskoefficienten för linjära köldbryggan k [W/mK] 
lk – längden av den linjära köldbryggan k mot uppvärmd inneluft [m] 
χj – värmegenomgångskoefficienten för punktformiga köldbryggan j [W/K] 
Aom – omslutande byggnadsarea 
 

Byggnadsdel ψ [W/mK] 

Grund och yttervägg 0,1 

Yttervägg och yttervägg 0,03 

Yttervägg och tak 0,02 

Yttervägg och fönster/dörr 0,02 

Yttervägg och innervägg 0,01 
 

Tidskonstanten 
Byggnadens tidskonstant beräknas enligt följande ekvationer hämtade från kurslitteraturen 
Projektering av VVS-installationer. 
 

   
     

    
 

 

    
                   

τb – byggnadens tidskonstant [h] 
ci – specifik värmekapacitet för respektive skikt [J/kgK] 
mj – massa för respektive konstruktionsskikt [kg]  
Σcm – summan av byggnadsdelars och tunga inventariers värmekapacitet [J/K]. Vid beräkning av 
tidskonstanten beaktas endast byggnadens massa innanför värmeisoleringen. 
 
                                     
 
Qtot – byggnadens specifika värmeeffektförlust [W/K] 
Qt – specifik värmeeffektförlustfaktor för transmission [W/K] 
Qv – specifik effekt för värmning av ventilationsluft [W/K] 
Qov – specifik effekt för värmning av luftläckage [W/K] 
η – verkningsgraden av eventuell värmeåtervinning 
 

                                                           ä                   

 
                                  

 
ρluft - luftens densitet [1,2 kg/m3] 
cp,luft – luftens specifika värmekapacitet [1000 J/kgK] 
qv – styrt ventilationsflöde [m3/s]  



 

 

 

   
      

    
                        

 
nv – luftomsättning [0,5 oms/h]  
V – byggnadsvolym [m3]  
 
                                     

 
ρluft - luftens densitet [1,2 kg/m3] 
cp,luft – luftens specifika värmekapacitet [1000 J/kgK] 
qov – oavsiktligt ventilationsflöde [m3/s]  
 

    
       

    
                        

 
nov – luftomsättning [0,1 oms/h]  
V – byggnadsvolym [m3]  
 
Gratis värmetillskott  
En viss mängd gratisenergi från bl.a. elapparater och personer kan tillgodoräknas vid beräkning av 
byggnadens energianvändning. Följande värmetillskott har beräknats utifrån schablonmässiga siffror 
hämtade från kurslitteraturen Projektering av VVS-installationer och Tillämpad byggnadsfysik. 

 
                                                      

 
Eg – gratis värmetillskott [kWh/år] 
Es – värmetillskott från solinstrålning [kWh/år] 
EP – värmetillskott från personer [kWh/år] 
EEl,tillgodo –tillgodoräknat värmetillskott från elinstallationer [kWh/år] 
Etvv,tillgodo –tillgodoräknat värmetillskott från uppvärmning av varmvatten [kWh/år] 
 
                                                                         

 
Ps – solinstrålning mot fönsteryta [750 W/m2, Af] 
Af – byggnadens fönsterarea [m2] 
τt – fönstrets transmittans [0,4] (s.92 Tillämpad byggnadsfysik) 
 
                                                                          

 
PP – värmeeffekt från personer [1,5 W/m2, Atemp] (s. 4:16 Projektering av VVS-installationer) 
Atemp – arean av samtliga våningsplan för temperaturreglerade utrymmen som begränsas av 
klimatskalets insida [m2] 
 
                                             a                     

                                           a                     

 
EEl – byggnadens elanvändning [kWh/dygn] 
Etvv – byggnadens energibehov för att värma varmvatten [kWh/dygn] 
 
                                                                                 
                                                                                  



 

 

 

Atemp – arean av samtliga våningsplan för temperaturreglerade utrymmen som begränsas av 
klimatskalets insida [m2] 
 
Gränstemperatur och gradtimmar 
Energiberäkningarna i examensarbetet beräknas för hand med gradtimmar vilket innebär att en 
gränstemperatur är nödvändig att ta fram för byggnaden. Gränstemperaturen och gradtimmar 
beräknas enligt följande ekvationer hämtade från kurslitteraturen Projektering av VVS-installationer.  
 

         
  

    
                              

 
Tg – gränstemperaturen för byggnaden[°C] 
Qtot – byggnadens specifika värmeeffektförlust [W/K] 
Pg – värmeeffekten från gratis värmetillskott [W] 
Tinne – projekterad inomhustemperatur [°C] 
 

   
  

    
                            

 
Eg – gratis värmetillskott [kWh/år] 
 
Antalet gradtimmar erhålls därefter ur aktuell orts varaktighetsdiagram eller gradtimmetabell. Data i 
examensarbetet är hämtad från tabell 4.4 i Projektering av VVS-installationer. 
 
Byggnadens energianvändning 
Byggnadens totala energianvändning beräknas enligt följande ekvationer hämtade från 
kurslitteraturen Projektering av VVS-installationer. 
 

       
     

    
                                                

Etot – totala energianvändningen för byggnaden [kWh/år] 
Euppv – energibehovet för uppvärmning under ett år [Wh/år] 
 
                                           

Gt –antal gradtimmar [°Ch/år] 
 
Byggnadens specifika energianvändning 
Byggnadens specifika energianvändning beräknas enligt följande ekvationer hämtade från 
kurslitteraturen Tillämpad byggnadsfysik. 
 

                 
      

     
                           

Especifik energi – byggnadens specifika energianvändning [kWh/m2, år] 

 

  



 

 

 

Bilaga 2 
 
Nedan visas ett generellt beräkningsschema för att beräkna temperatur- och ånghaltsfördelningen i 
en konstruktionsdel d.v.s. samma beräkningsschema har använts för grund-, vägg och 
takkonstruktion. Beräkningsgången för schemat presenteras nedanför schemat. 

 
Temperaturfördelning Ånghaltsfördelning 

Skikt d λ  R ΔTi Tx vs δ Z Δvi vx RÅ 

  [m] [W/mK] [m2K/W] [°C] [°C] [g/m3] [m2/s] [s/m] [g/m3] [g/m3] [%] 

Ute 

    
  

   
  

Rse 

       
    

Skikt i 

       
    

Skikt i 

       
    

Skikt i 

       
    

Rsi 

       
    

Inne       
 

      

Summa     
          

Temperaturfördelning  
Temperaturfördelningsberäkningen beräknas enligt följande ekvationer hämtade från 
kurslitteraturen Tillämpad Byggnadsfysik. 
 

   
  

  
              

 

    
  

           

                         

 
di – det enskilda materialskitets tjocklek [m] 
λi – det enskilda materialets värmeledningsförmåga [W/mK] 
ΔTi, Ri – sammanhörande temperaturdifferensens resp. värmemotstånd för resp. skikt med index i 
Rsi, Rse– inre resp. yttre övergångsmotståndet [m2K/W] 
Ti – temperaturen på insidan av konstruktionen (°C) 
Te – temperaturen på utsidan av konstruktionen (°C) 
 

      
  

           

                         

 
Tx – temperaturen på avståndet x in i konstruktionen (°C) 
T – temperaturen ute eller inne (°C) 
Rx – värmemotståndet för skikten in till gränsytan på avståndet x (m2K/W) 
 
  



 

 

 

Ånghaltsfördelning  
Ånghaltsfördelningsberäkningen beräknas enligt följande ekvationer hämtade från kurslitteraturen 
Tillämpad Byggnadsfysik. 

vs – mättnadsånghalten för resp. temperatur mellan resp. skikt (g/m3). Mättnadsånghalten finns 
tabellerad i Tillämpad byggnadsfysik s.504. 

   
  

  
                 

 

    
  

   
                     

 
di – det enskilda materialets tjocklek (m) 
δi – det enskilda materialets ånggenomsläpplighet (m2/s) 
Δvi, Zi – samhörande ånghaltsdifferens resp. ånggenomgångsmotstånd för resp. skikt med index i 
Δv – ånghalten på var sin sida om konstruktionen (g/m3) 
 

      
  

   
                     

 
vx – ånghalten på avståndet x in i konstruktionen (g/m3) 
v – ånghalten på utsidan eller insidan av konstruktionen (g/m3) 
Zx – ånggenomgångsmotståndet för skikten in till avståndet x (s/m) 
 

   
  

  
                 

RÅ – relativ ånghalt [%] 

  



 

 

 

Bilaga 3 
 
Nedan visas förutsättningar till samtliga beräkningar d.v.s. specifik energianvändning, genomsnittlig 
genomgångskoefficient samt ånghaltsfördelning. 
 

 
1-plansvilla 1½-plansvilla 

 
100 m2 150 m2 200 m2 100 m2 150 m2 200 m2 

Boarea [m2] 99 143 187 101 152 202 
Omslutningsarea [m2] 335 459 583 286 393 501 
Byggvolym [m3] 389 555 722 307 454 601 
Area ytterväggar [m2] 100 123 146 109 132 155 
Area innerväggar [m2] 70 124 147 72 99 97 
Area grund, utsida yttervägg [m2] 108 154 200 72 107 141 
Area tak [m2] 128 182 237 104 154 204 
Area fönster [m2] 12 21 22 14 16 18 
Area dörr [m2] 4,2 4,2 4,2 2,1 4,2 4,2 

       Linjära köldbryggor 
     

  
Grund och yttervägg [m] 41,6 51,2 60,8 34,4 44,0 53,6 
Yttervägg och yttervägg [m] 9,6 9,6 9,6 24,0 24,0 24,0 
Yttervägg och tak [m] 41,6 51,2 60,8 40,8 50,4 60,0 
Yttervägg och fönster/dörr [m] 57,6 90,0 94,4 63,6 72,4 79,6 
Yttervägg och innervägg [m] 16,8 26,4 28,8 12,0 14,4 19,2 
 

 
λ  R δ Z V ρ 

 
[W/mK] [m2K/W] 10-6 [m2/s] [s/m] [m3] [kg/m3] 

Grundkonstruktion             
EPS-isolering 0,038 

 
0,9 

   Betong 1,7 
 

0,55 
 

10,77 2300 
Golvbeläggning 0,16 

 
1,0 

 
1,49 700 

  
      Väggkonstruktion 
      Panel 
 

0,2 1,0 
   Träregel 0,14 

     Mineralull 0,036 
 

1,5 
   Ångspärr 

   
2,0E+06 

  Gipsskiva 0,22 
 

5,0 
 

1,3 900 
  

      Takkonstruktion 
      Vindsutrymme 
 

0,15 
    Träregel 0,14 

     Glasull 0,036 
 

24 
   Plastfolie 

   
2,0E+06 

  Glespanel 0,14 
   

0,32 500 
Luftspalt 

 
0,16 25 

 
2,45 1,2 

Gipsskiva 0,22 
 

5,0 
 

1,29 900 
 
  



 

 

 

 

 
Ort 

 
Luleå Söderhamn Lund 

Medeltemperatur januari -10,8 -5,7 -0,5 
Medeltemperatur juli 15,5 15,5 16,2 
Lägsta temperatur januari -18,7 -13,6 -6,7 
Högsta temperatur juli 19,2 18,3 17,8 
 Relativ ånghalt januari 82,9 83,2 90,1 
 Relativ ånghalt juli 70,1 74,2 77,0 
 
 
Ursprungligt konstruktionsutförande för grund 
 

- Golvbeläggning 15mm 

- Betong 100mm 

- EPS-isolering 300mm 

 
Ursprungligt konstruktionsutförande för tak  
 

- Gipsskiva 13mm 

- Luftspalt, glespanel 28x70mm cc600 

- Plastfolie 

- Lösullsisolering, 45x195mm takstol cc1200 

- Vindsutrymme 

  



 

 

 

Bilaga 4 
 
Nedan visas resultaten från beräkningarna av genomsnittlig genomgångskoefficient. Resultaten 
omfattar värden från både analys och utförda förändringar.  

  U-värde 
Planvilla Storlek Förändring Isolertjocklek Tak Grund Vägg Fönster 

  m2   mm W/m2K W/m2K W/m2K W/m2K 
1 100 Ursprungsexempel   0,18 0,11 0,26 1,3 
1 150 Ursprungsexempel   0,18 0,10 0,26 1,3 
1 200 Ursprungsexempel   0,18 0,10 0,26 1,3 

1½ 100 Ursprungsexempel   0,16 0,11 0,26 1,3 
1½ 150 Ursprungsexempel   0,16 0,11 0,26 1,3 
1½ 200 Ursprungsexempel   0,16 0,11 0,26 1,3 

1 100 Takisolering 550 0,12 0,11 0,26 1,3 
1 150 Takisolering 550 0,12 0,10 0,26 1,3 
1 200 Takisolering 550 0,12 0,10 0,26 1,3 

1½ 100 Takisolering 480 0,12 0,11 0,26 1,3 
1½ 150 Takisolering 480 0,12 0,11 0,26 1,3 
1½ 200 Takisolering 480 0,12 0,11 0,26 1,3 

1 100 Grundisolering 320 0,18 0,10 0,26 1,3 
1 150 Grundisolering 320 0,18 0,10 0,26 1,3 
1 200 Grundisolering 320 0,18 0,10 0,26 1,3 

1½ 100 Grundisolering 320 0,16 0,10 0,26 1,3 
1½ 150 Grundisolering 320 0,16 0,10 0,26 1,3 
1½ 200 Grundisolering 320 0,16 0,10 0,26 1,3 

1 100 Väggisolering 215 0,18 0,11 0,18 1,3 
1 150 Väggisolering 215 0,18 0,10 0,18 1,3 
1 200 Väggisolering 215 0,18 0,10 0,18 1,3 

1½ 100 Väggisolering 215 0,16 0,11 0,18 1,3 
1½ 150 Väggisolering 215 0,16 0,11 0,18 1,3 
1½ 200 Väggisolering 215 0,16 0,11 0,18 1,3 

1 100 Fönster (lägre U-värde)   0,18 0,11 0,26 0,9 
1 150 Fönster (lägre U-värde)   0,18 0,10 0,26 0,9 
1 200 Fönster (lägre U-värde)   0,18 0,10 0,26 0,9 

1½ 100 Fönster (lägre U-värde)   0,16 0,11 0,26 0,9 
1½ 150 Fönster (lägre U-värde)   0,16 0,11 0,26 0,9 
1½ 200 Fönster (lägre U-värde)   0,16 0,11 0,26 0,9 

1 100 Samtliga förändringar (a) 550/ 320/ 215 0,12 0,10 0,18 0,9 
1 150 Samtliga förändringar (a) 550/ 320/ 215 0,12 0,10 0,18 0,9 
1 200 Samtliga förändringar (a) 550/ 320/ 215 0,12 0,10 0,18 0,9 

1½ 100 Samtliga förändringar (a) 550/ 320/ 215 0,12 0,10 0,18 0,9 
1½ 150 Samtliga förändringar (a) 550/ 320/ 215 0,12 0,10 0,18 0,9 
1½ 200 Samtliga förändringar (a) 550/ 320/ 215 0,12 0,10 0,18 0,9 

1 100 Samtliga förändringar (b) 550/ 320/ 215 0,12 0,10 0,18 0,9 
1 150 Samtliga förändringar (b) 550/ 320/ 215 0,12 0,10 0,18 0,9 
1 200 Samtliga förändringar (b) 550/ 320/ 215 0,12 0,10 0,18 0,9 

1½ 100 Samtliga förändringar (b) 550/ 320/ 215 0,12 0,10 0,18 0,9 
1½ 150 Samtliga förändringar (b) 550/ 320/ 215 0,12 0,10 0,18 0,9 
1½ 200 Samtliga förändringar (b) 550/ 320/ 215 0,12 0,10 0,18 0,9 

1 100 Samtliga förändringar (c) 550/ 320/ 215 0,12 0,10 0,18 0,9 
1 150 Samtliga förändringar (c) 550/ 320/ 215 0,12 0,10 0,18 0,9 
1 200 Samtliga förändringar (c) 550/ 320/ 215 0,12 0,10 0,18 0,9 

1½ 100 Samtliga förändringar (c) 550/ 320/ 215 0,12 0,10 0,18 0,9 
1½ 150 Samtliga förändringar (c) 550/ 320/ 215 0,12 0,10 0,18 0,9 
1½ 200 Samtliga förändringar (c) 550/ 320/ 215 0,12 0,10 0,18 0,9 

  



 

 

 

Bilaga 5 
 
Nedan visas resultaten från beräkningarna av ånghaltsfördelning före och efter förändring i 
respektive konstruktionsdel och ort.  

Grundkonstruktion 
 

 
Bilaga, Figur I visar ånghaltsfördelningen före och efter förändring i en grundkonstruktion placerad i 
Luleå. 
 

 
Bilaga, Figur II visar ånghaltsfördelningen före och efter förändring i en grundkonstruktion placerad i 
Söderhamn. 
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Bilaga, Figur III visar ånghaltsfördelningen före och efter förändring i en grundkonstruktion placerad i 
Lund. 
 
Väggkonstruktion 
 

 
Bilaga, Figur IV visar ånghaltsfördelningen före och efter förändring i en väggkonstruktion placerad i 
Luleå. 
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Bilaga, Figur V visar ånghaltsfördelningen före och efter förändring i en väggkonstruktion placerad i 
Söderhamn. 
 

 
Bilaga, Figur VI visar ånghaltsfördelningen före och efter förändring i en väggkonstruktion placerad i 
Lund. 
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Takkonstruktion 
 

 
Bilaga, Figur VII visar ånghaltsfördelningen före och efter förändring i en takkonstruktion placerad i 
Luleå. 
 

 
Bilaga, Figur VIII visar ånghaltsfördelningen före och efter förändring i en takkonstruktion placerad i 
Söderhamn. 
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