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Förord 

Detta examensarbete omfattar 30 högskolepoäng och är den avslutande delen av 

civilingenjörsutbildningen Väg och Vattenbyggnad på Luleå Tekniska Universitet institutionen 

för samhällsbyggnad och naturresurser. Arbetet har utförts i samarbete med WSP 

Samhällsbyggnad Karlskrona under hösten 2013 och våren 2014. 

Ett stort tack riktas till min handledare Magnus Sjöberg på WSP Karlskrona, samt min 

handledare Helena Lidelöw, avdelningen för byggkonstruktion och – produktion på LTU, för 

deras nedlagda tid för att stödja mitt arbete. Jag vill även tacka WSP Karlskrona som gett mig 

möjlighet att skriva mitt exjobb hos dem. 

Jag vill också tacka herr Bastian Ziegler, forskare TU Darmstadt på institutionen för arkitektur 

som tagit sig tid att besvara frågor men även bidragit med värdefulla dokument och uppgifter 

rörande Woodcube projektet. Denna information har varit kritisk för examensarbetet. 

Jag vill även tacka min familj, mina vänner och min flickvän som gett mig stöd och motivation 

under hela utbildningen vilket i sin tur lett till en examen. 

 

Karlskrona, april 2014 

 

 

Fredrik Lindström 
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Sammanfattning 

Kraven på att bygga miljövänligt blir hårdare för varje år. Ett av framtidens miljövänliga 

flerbostadshus har byggts i Hamburg Tyskland. Byggnaden kallas Woodcube och består till 

största del av prefabricerade massiva träelement med unika egenskaper. Inga spikar, lim, 

ytbehandlingar eller miljöskadliga ämnen har används i konstruktionen. Det finns bara några 

enstaka material förutom hisschakt och källare i armerad betong som inte är framställda av 

biologiska material. 

En byggfysikalisk undersökning utfördes där Woodcube projektet studerades ur energi- och 

fuktsynpunkt. Detta gjordes med hjälp av ett flertal datorverktyg där energiförbrukning, 

fukttillstånd och mögeltillväxt analyserades. Byggnaden placerades på tre olika orter i Sverige 

motsvarande en ort i varje klimatzon I, II och III där sedan simuleringar utfördes. De tre orter 

som valdes var Kiruna, Karlstad och Kalmar där serier för uppmätt klimatdata fanns. De senaste 

kraven från Boverket jämfördes sedan med de beräknade värdena från simuleringarna. 

Resultatet från energisimuleringarna visade att kraven med hänsyn till specifik 

energianvändning och klimatskärmens genomsnittliga värmegenomgångskoefficient uppfylldes 

med fjärrvärme som uppvärmningssätt. När elvärme i form av elpatron användes som 

uppvärmningssätt uppfylldes inte kraven på specifik energianvändning. Två övriga 

uppvärmningssätt utöver elpatron vilka båda definieras som elvärme studerades. Dessa var 

bergvärme- och luft-vattenvärmepump. Kraven med hänsyn till specifik energianvändning 

uppfylldes då på grund av de högre antagna värmefaktorerna (1,6 respektive 2,9) jämfört med 

elpatron (1,0). Dessutom finns krav på maximal installerad eleffekt för uppvärmning som beror 

på uppvärmd yta. Detta värde överskreds inte för någon av orterna.  

Fuktsimuleringar gjordes för två olika byggnadsdelar, ytterväggarna samt taket på byggnaden. 

Med hjälp av detaljritningar över dessa byggnadsdelar och materialdata kunde realistiska 

fuktsimuleringar göras. Resultatet från dessa simuleringar visade att det inte skulle uppstå några 

större fuktproblem i varken ytterväggar eller tak. För ytterväggarna visade resultatet från 

simuleringarna att det fanns risk för viss mögeltillväxt på den obehandlade fasaden av lärkträ på 

grund av de höga relativa fuktigheterna. Resultatet visade även höga fuktkvoter i fasaden av 

lärkträ. Denna höga fuktkvot medför en ökad rötrisk. För taket visade resultatet från 

simuleringarna höga relativa fuktigheter vid takets yta samt ett par centimeter in i 

takkonstruktionen. De höga relativa fuktigheterna i taket bortsågs från då materialen där inte är 

biologiska och mögeltillväxten mindre. 
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Abstract 

The requirements to build environmentally friendly become harder by every year. One of 

tomorrow’s eco-friendly apartment buildings is built in Hamburg Germany. The building is 

called Woodcube and consists mostly of prefabricated solid timber elements with very unique 

features. No nails, glue, finishes or environmentally harmful substances are used in the 

construction. There are only a few materials besides elevator shaft and basement made of 

reinforced concrete that is not derived from biological materials.  

A building physical examination was performed in which the Woodcube project was studied 

from  an  energy  and  a  moisture  –  point  of  view.  This  was  done  with  help  from  a  number  of  

computer based tools in which energy consumption, moisture levels and mold growth were 

analyzed. The building was placed at three different locations in Sweden corresponding to one 

city in each climate zone I, II and III, where later simulations were performed. These three 

locations chosen were Kiruna, Karlstad and Kalmar where series of measured climate data were 

available. The latest requirements from Boverket were compared with the calculated values 

from the simulations. 

Earnings from the energy simulations showed that the requirements with respect to specific 

energy and the climate screen average heat transfer coefficient were fulfilled with district 

heating as the heating method. When electric heating was used as the heating method the 

requirements regarding specific energy were not fulfilled. Two other heating methods in 

addition to electricity heating which both are defined as electric heating were studied. These 

were geothermal heating and an air-water heat pump. The requirements with respect to specific 

energy consumption were then fulfilled due to the higher assumed heat factors (1.6 and 2.9) 

compared to the electricity heating (1.0). In addition for electricity heating, there are 

requirements for the maximum installed power for heating depending on the area of heated 

surface. This value was not exceeded for any of the resorts. 

Moisture simulations were made for two different parts of the building, the exterior walls and 

the roof of the building. With the help of detailed drawings of these building components and 

material data, realistic moisture simulations could be made. The results from these simulations 

showed that there will be no major moisture problem in either the exterior walls or the roof. For 

the exterior walls the results from the simulations showed that there was a risk for some mold 

growth on the untreated façade of larch because of the high calculated relative humidity. The 

results also showed high moisture content in the façade of larch increasing the risk of rot. For 
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the roof the results from the simulations showed high relative humidity at the roof’s surface and 

a couple of inches into the roof structure. The high relative humidity in the roof was 

disregarded because of the non-biological materials with less mold growth. 
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Teckenförklaring 

 Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient [W/m2K] 

 Sammanlagd area för byggnadsdelars ytor mot uppvärmd inneluft [m2] 

 Uppvärmd golvarea vid utrymmen varmare än 10°C [m2] 

 Specifik energianvändning [kWh/m2år] 

 Transmissionsförluster inklusive köldbryggor [kWh/år] 

 Ventilationsförluster [kWh/år] 

 Uppvärmning tappvarmvatten [kWh/år] 

,  Distributions- och reglerförluster, behov av pumpar, fläktar, etc. [kWh/år] 

å Värme som tillgodogörs från värmeväxlare, värmepumpar, solfångare, 

solceller 

[kWh/år] 

 Värmetillskott från personer, belysning, hushåll, tappvarmvatten  [kWh/år] 

λ Värmeledningsförmåga [W/mK] 

c Specifik värmekapacitet [J/kgK] 

W Effekt [J/s] 

ψ Linjär köldbrygga [W/mK] 

X Punktformig köldbrygga [W/K] 

RÅ Relativ ånghalt [%] 

υs Mättnadsånghalt [kg/m3] 

υ Aktuell ånghalt [kg/m3] 

 Fukthalt [kg/m3] 

 Fuktkvot [%] 

δ Ånggenomsläpplighet [m2/s] 

µ Ångdifussionsfaktor [  ] 

G-Värde Glasrutans solenergitransmittans, tillskott av gratis solvärme. [%] 

Rsi Värmeövergångsmotstånd innerytor [m2K/W] 

Rse Värmeövergångsmotstånd ytterytor [m2K/W] 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Vid området Inselpark i Hamburg, Tyskland ligger en byggnad vid namn Woodcube. Vid 

Inselpark är ett flertal av framtidens byggnader redan färdigställda. Byggnationen av Woodcube 

projektet påbörjades i november 2012 och färdigställdes i slutet av april 2013. Projektet är unikt 

och består av ett fem våningar högt flerbostadshus format som en massiv träkub med alla sidor 

lika långa. Byggnaden består av en ouppvärmd källarvåning, 8 lägenheter samt ett hisschakt 

med tillhörande trapphus i mitten av byggnaden. Projektet är konstruerat för att vara 

miljövänligt både ur produktions- samt livscykelsynpunkt.  

Woodcube består nästan enbart av prefabricerade träelement utöver källarvåningen och 

hisschaktet av betong. De prefabricerade väggarna i konstruktionen är fria från isolering, 

plastfolie, ytskikt samt miljöfarliga och hälsofarliga ämnen.  

 

Figur 1 Foto på Woodcube (Lennartz, 2013) 

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet var att undersöka ifall ett liknande projekt som Woodcube i Hamburg skulle 

kunna byggas i Sverige. Detta utreddes utifrån de senaste Svenska krav som ställs av Boverket 

med hänsyn till energi och fukt. Kraven är baserade på maximal värmegångskoefficient genom 

klimatskärmen, specifik energiförbrukning per kvadratmeter boyta och år, maximal installerad 
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eleffekt för eluppvärmning och kritiska relativa fuktigheter. Dessa krav beror på var i Sverige 

byggnaden är placerad med hänsyn till Sveriges tre olika klimatzoner.  

1.3 Mål 
Målet med arbetet var att kunna redovisa en realistisk modell över klimatskärmen samt utföra 

trovärdiga energi- och fuktsimuleringar då byggnaden är placerad i Sveriges tre olika 

klimatzoner. Dessa skulle överensstämma med verkliga värden för klimatskärmen då 

byggnaden är placerad i Hamburg. Utifrån dessa simuleringar skulle frågeställningen ur 

energisynpunkt ifall liknande projekt kunde byggas i Sverige ha ett konkret svar. Även 

fukttillståndet med hänsyn till mikrobiell tillväxt i byggnadens väggar och tak skulle studeras 

och besvaras. 

1.4 Avgränsningar 
Endast Woodcube projektet i Hamburg studerades utifall det uppfyller energi- och fuktkraven 

från Boverket. Största fokus fanns på att utföra en så realistisk energisimulering som möjligt. 

Fuktsimuleringar gjordes i byggnadens kritiska delar (yttervägg och tak). Fuktsimuleringarna 

beräknades till en början utgöra en mindre del av arbetet då fuktrörelser i material är komplexa 

och beror på så väldigt många faktorer. Frågeställningen om huruvida mikrobiell tillväxt i 

verkligheten kommer ske var därför svår att svara på. 

Simuleringar med hänsyn till energi och fukt gjordes endast i Sveriges tre olika klimatzoner 

samt en energisimulering i Hamburg för att jämföra med befintligt projekt och dess uträknade 

värden. Ingen hänsyn togs till konstruktionens bärande system, huruvida byggnaden uppfyllde 

dimensioneringskrav för olika lastkombinationer i Sverige.  

Endast ett värde för de linjära köldbryggorna beräknades. Detta var vid anslutning 

mellanbjälklag och yttervägg, denna beräkning är förenklad till ett endimensionellt värmeflöde. 

De övriga köldbryggorna i projektet fylls i från standardiserade värden från (Petersson, 2009). 

Detta eftersom enskilda beräkningar över dessa köldbryggor var för komplexa att räkna ut för 

hand, då värmeflödet är tvådimensionellt. För att beräkna tvådimensionella köldbryggor hade 

ytterligare datorverktyg behövt användas. 

Inga laboratorieförsök utfördes under arbetets gång. 

  



 
 

3 
 

2 TEORI 

2.1 Massivträ 

2.1.1 Definition 
Massivträsystem är en benämning som dykt upp under utvecklingsskedet av byggsystemen.  En 

massivträskiva definieras enligt svensk standard som en skiva bestående av trästycken som 

limmas, spikas, skruvas eller spänns ihop. Denna skiva kan bestå av flera skikt med olika 

fiberriktningar för de olika lagren. De flesta grundläggningssystem kan kombineras med 

massivträ. Generellt resulterar detta i en mindre mängd betong och armering i 

grundkonstruktionen (Träguiden, 2013).  

2.1.2 Användning 
Element av massivträ utgör främst väggar och bjälklag i byggsystem och passar bra att använda 

då höga krav ställs på bärförmåga, brandskydd och ljudisolering. Byggprojekt med 

bjälklagsspännvidder mindre än 12 meter är lämpliga byggprojekt med massivträ men kan för 

större lokaler, skolor och kontor där bjälklagsspännvidderna är större, kombineras med pelare 

och balkar.  Bärande byggsystem av massivträ utgörs vanligtvis av limmade massiva skivor i 

tjocklekar mellan 50-200mm, vanligtvis nedtorkat virke i flera skikt till en fuktkvot 9-12%. 

Massivträelement har både en hög bärförmåga men även ett bra naturligt brandskydd då 

inbränningshastigheten i trä är låg. Dessutom har trä en bra värmeisoleringsförmåga vilket 

medför att temperaturen på den ej brandbelastade sidan förblir låg (Träguiden, 2013).  

I ytterväggar kombineras ofta massiva träelement med olika typer av isolering som placeras på 

utsidan av dessa. Mellan massiva träelement och isoleringen placeras normalt en diffusionsspärr 

av åldersbeständig plast. Det kan ifrågasättas ifall diffusionsspärr i väggen är nödvändigt om 

massivträskivan  är  tjock  och  förutsätts  vara  lufttät  i  skarvar  mellan  elementen  (Träguiden,  

2013). 

2.2 Fukt 

2.2.1 Fukt i luft 
Luft innehåller alltid en viss mängd fukt som befinner sig i ångfas. Denna fukt brukar benämnas 

ånghalt υ och uttrycks i hur många kilogram vatten luften innehåller, per kubikmeter luft. 

Mängden vattenånga som luften kan innehålla är beroende på luftens temperatur. Ju varmare 

luft desto mer vattenånga kan den innehålla. Den maximala möjliga mängden vattenånga som 
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luft kan innehålla vid en viss temperatur benämns mättnadsånghalt υs och uttrycks i kg/m3 eller 

g/m3. Om mättnadsånghalten underskrids talas det om relativ ånghalt, även benämnt relativ 

fuktighet som är en kvot mellan aktuell ånghalt och mättnadsånghalt. Denna kvot uttrycks i 

procent enligt (1)  (Petersson, 2009). 

Å =
	å

ä å
∙ 100%                     ( 1 ) 

 

2.2.2 Fukt i material 
Ett material strävar efter att vara i fuktjämvikt med den omgivande luften.  Ifall relativa 

fuktigheten i luften ökar, stiger på samma sätt även fukthalten i materialet. Ifall relativa 

ånghalten i luften minskar, avger på samma sätt materialet fukt tills det hamnar i jämvikt med 

den omgivande luften. Dessa samband beskrivs med sorptionskurvor, vilka är specifika för 

varje material (Petersson, 2009). En sorptionskurva beskriver alltså sambandet mellan 

fuktinnehåll i materialet och relativ ånghalt.   

Fukt i material definieras som sådant vatten som finns i materialets porer och hålrum och som 

kan torkas ut eller förångas vid en temperatur på 105oC. Det finns två typer av fukt i material, 

hygroskopisk fukt som beror av den omgivande miljöns relativa ånghalt samt kapillärfukt som 

förutsätter att materialet är i kontakt med fritt vatten (Petersson, 2009).  

Fuktmängden i ett material anges vanligen fukthalt , vilken beskriver mängden vatten i 

kilogram per kubikmeter material (kg/m3). Benämningen fuktkvot 	är vanligt i trämaterial. 

Denna beskriver kvoten mellan mängden vatten i kilogram och mängden torrt material i 

kilogram (Petersson, 2009).  

2.2.3 Fukttransport i material 
Fukttransport i material beror på ett flertal faktorer, dels materialens värme- och fukttekniska 

egenskaper, konstruktionens uppbyggnad och förekommande fukthalter i material. Även 

omgivningens värme och fuktförhållanden inklusive lufttrycksförhållanden påverkar 

fukttransporten. Fukt i material transporteras vanligen på tre sätt enligt nedan (Petersson, 2009): 

· Fuktdiffusion med ånghaltsskillnader som drivkraft 

· Konvektion med lufttrycksskillnader som drivkraft 

· Kapillärsugning med fukthaltskillnader som drivkraft 
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Dessutom kan fukt i material transporteras genom vattenövertryck, vindtryck mot byggnaden 

och med hjälp av tyngdkraften.  Hur snabbt fukt transporteras genom olika material brukar 

benämnas som ånggenomsläppligheten δ och uttryckas i (m2/s) (Petersson, 2009). 

Ånggenomsläppligheten varierar beroende på den relativa fuktigheten i ett material. Då den 

relativa fuktigheten i ett material ökar medför det en snabbare fukttransport genom materialet. I 

tyska normer brukar fukttransporten i ett material uttryckas annorlunda jämfört med i Sverige. 

Fukttransporten benämns där som ångdiffusionsfaktor µ som är en kvot mellan 

ånggenomsläppligheten i stillastående luft och ånggenomsläppligheten i materialet enligt (2).  

=                       ( 2 ) 

Ånggenomsläppligheten för stillastående luft är enligt (Petersson, 2009): 

= 25 ∙ 10 	 / 	  

För väldigt permeabla material till exempel mineralull av vissa sorter kan µ värdet vara nära 1 

vilket är det lägsta värdet µ kan anta.  

2.2.4 Väderskydd 
Enligt (Träguiden) är väderskydd under byggtiden en viktig parameter vid val av 

produktionsmetod. Träbyggnader är väldigt känsliga för fukt under byggnadstiden eftersom det 

finns risk att olika fuktskador uppstår. För flerbostadshus är byggtiden ofta relativt lång vilket 

medför en ökad exponering av vind och regn. På grund av det måste väderskydd användas för 

att skydda en träkonstruktion. Det finns ett par olika tillvägagångssätt vid val av väderskydd. 

Nedan följer några vanliga metoder. 

· Bygg huset så att taket alltid monteras på samma dag 

· Täck in hela arbetsplatsen med tält 

· Minimera vattenbelastningen och bygg så att huset kan torka upp om det blivit nedfuktat 

2.2.5 Normalt klimat i byggnader 
Eftersom fuktkvoter och relativa fuktigheter i material varierar beroende på var i konstruktionen 

materialen befinner sig finns ungefärliga riktvärden som vägledning. Det är enkelt att tro att en 

fuktskada kommer uppstå om hänsyn endast tas till fuktkvot och relativ fuktighet (Petersson, 

2009). Nedan följer riktvärden från (Petersson, 2009) beroende på var i konstruktionen 

materialskikt är placerade. 
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2.2.5.1 Utvändigt oskyddade konstruktioner 

För utvändigt oskyddade konstruktionsdelar som kan utsättas för nederbörd eller som är kontakt 

med mark har vanligtvis inom vissa tidsperioder väldigt höga fuktkvoter och relativa ånghalter 

upp mot 100%. Till denna grupp räknas följande: 

· Taktäckning på yttertak 

· Cellplastisolering i omvända tak eller duo-tak 

· Träpanelfasad och tegelstensfasad 

· Puts på ytterväggar 

· Isolering i väggar bakom puts 

· Träullsplatta bakom puts 

· Lättbetong bakom puts 

· Isolering bakom källarväggar mot mark 

· Isolering under betongplatta mot mark 

· Andra konstruktioner direkt mot mark 

2.2.5.2 Utvändigt skyddade konstruktioner 

För utvändiga konstruktioner som är regnskyddade är relativa fuktigheten normalt en aning 

lägre. Dessa relativa fuktigheter kan normalt uppgå till en relativ fuktighet på 70-98%. I denna 

kategori räknas konstruktioner som är direkt skyddade mot regn: 

· Undertak och skyddad yttertakpanel 

· Isolering under takpapp eller takplåt eller annat tätskikt 

· Isolering på kalla vindsbjälklag eller annat ouppvärmt utrymme 

· Utvändigt regnskyddat lättbetongtak 

· Utvändigt regnskyddad träullsplatta 

· Utvändigt regnskyddad lättklinker 

2.2.5.3 Utvändigt skyddade konstruktioner bakom ventilerad fasad 

För utvändigt skyddade konstruktioner som befinner sig bakom ventilerad träpanelsfasad eller 

tegelstensfasad ligger den relativa fuktigheten normalt mellan 65-80%. I denna kategori räknas 

följande: 

· Vindsbjälklag och takstolar i kalla ventilerade tak 

· Vindsskivor i väggar bakom ventilerat fasadskikt 

· Ytterväggsreglar av trä eller träbaserat material bakom ventilerad ytterfasad 
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· Isolering i väggar bakom ventilerad ytterfasad. 

2.2.5.4 Invändiga skikt 

Invändiga konstruktioner har normalt en lägre relativ fuktighet. Vanligtvis överstigs 65% relativ 

fuktighet endast ett fåtal veckor per år. Under vintertid då luften inomhus är torrare kan den 

relativa fuktigheten i snitt vara så låg som 35-40%. I denna kategori räknas: 

· Invändiga beklädnadsskivor 

· Andra materialskikt och konstruktioner nära insidan 

2.2.6 Mögel 
Mögelsvampar är en svamp som växer ytligt på olika material.  Svamparnas struktur består av 

hyf, mycel fuktkropp och sporer. Hyferna kan liknas med en 2-5µm bred tråd. Mögelsvampen 

förökar sig med hjälp av sporer och hyf-fragment som sprids i luften. Detta kan vid optimala 

förhållanden ske väldigt fort och ge omfattande skador på byggnadsdelar inom ett par dagar 

(Brander, 2005).  

I verkligheten kan det vara svårt att räkna ut ifall mögeltillväxt kommer att ske då det är många 

faktorer som spelar in och mögeltillväxten kan variera från fall till fall. Generellt sägs det att 

ifall mögelsvamp ska uppträda krävs det att den relativa fuktigheten i luften överstiger 75 % 

under en längre period. Mögeltillväxten beror även på temperaturen och kan sägas börja vid 

+5°C och pågå med maximal hastighet vid +20°C - +35°C. (Petersson, 2009).  

Då relativa fuktigheten varit 100 % under en längre tid begränsas mögelpåväxten då en 

vattenfilm bildats på ytan av materialet vilket istället gynnar rötsvampar, jästsvampar och 

bakterier (Träguiden, 2013). Mögel uppträder bara på ytan av ett material och skadar inte 

materialets struktur. Stora forskningsinsatser har gjorts för att ta reda på villkoren för att mögel 

ska uppstå. De viktiga faktorerna är temperatur, fukt och angreppstid (Brander, 2005).  

Angrepp av mögel kan ibland vara svårt att upptäcka med ögat.  Ytliga missfärgningar i form 

av mörka fläckar är ett vanligt tecken, men ibland saknar mögelpåväxten färg vilket kan göra 

det hela svårare. Mögelsvampar kan även avge en karakteristisk lukt som kommer från de 

organiska kolvätena som svamparna avger (Träguiden, 2013).  

Människan kan påverkas av mögel. Vanligt är att mögelsporer andas in varav en irritation fås i 

luftvägarna vilket resulterar i hosta och ibland klåda. Även då exponeringen av mögel är över 

kan besvären från luftvägarna kvarstå i flera år. Vissa mögelsorter kan även bilda giftiga 
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ämnen, toxiner som kan påverka levern och centrala nervsystemet (Rylander, 2008). Hur mögel 

påverkar människan på lång sikt är däremot ett tämligen outforskad område. 

2.2.6.1 Mögelpåväxt på material (Olika substrat) 

Enligt (Sedlbauer, Krus, & Zillig, 2012) sker mögelpåväxt med varierande hastighet beroende 

på vilket material mögelsporerna växer på. Inom biologin kallas ett materials yta substrat vilken 

är  den  yta  som  växter  lever  på.  Olika  material  delas  därför  in  i  tre  olika  substratklasser  som  

beskriver sambandet mellan mögeltillväxt och relativfuktighet/temperatur.  Dessa tre 

substratklasser kan beskrivas i Figur 2 nedan.  På området ovanför respektive kurva för 

substratklass I,II och III kan mögeltillväxt förväntas ske. 

 

Figur 2 Relativ fuktighet – Temperaturdiagram för de tre substratklasserna (Sedlbauer, Krus, 

& Zillig, 2012)  

De tre substratklasserna definieras nedan: 

· Substratklass 0  

Optimala förhållanden för mögeltillväxt.  Denna klass beskriver de bästa 

förutsättningarna för att mögeltillväxt ska ske i en byggnad.  

· Substratklass I 

Bio-användbara substrat så som tapeter, gipsskivor, byggprodukter tillverkade av 

biologiskt nedbrytbara material, vanliga träslag, kraftigt förorenade ytor. Vissa typer av 

isolering. 

· Substratklass II 

Mindre användbara bio-substrat med porös struktur såsom, puts, mineral 

byggnadsmaterial, vissa trätyper och isoleringsmaterial som inte tillhör grupp I.  
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2.2.6.2 Mögeltillväxt och mögelindex 

I använd programvara WUFI-Bio definieras mögeltillväxt som tillväxt i millimeter per år eller 

mögelindex. Mögeltillväxt beskriver mögelsporens tillväxt i millimeter under en tidsperiod och 

mögelindex är en skala från 0-6 som definierar hur synlig mögeltillväxten är. Dessa två har 

under laboratorieförsök studerats av (Viitanen & Ritschkoff, 1991) där dess samband resulterat 

i Figur 3. 

 

Figur 3 Samband mellan mögeltillväxt och mögelindex (Viitanen & Ritschkoff, 1991) 

Mögelindex definieras av (Viitanen & Ritschkoff, 1991) som i Figur 4. Acceptabla värden på 

mögelindex och mögeltillväxt är svårdefinierade då acceptansen skiljer från fall till fall och 

beroende på var i konstruktionen mögeltillväxten är. I WUFI-Bio är gränsvärdena följande 

(Sedlbauer, Krus, & Zillig, 2012).  

· Mögeltillväxt på maximalt 50mm/år, motsvarande mögelindex ≤ 0,5. Vanligtvis 

acceptabelt. 

· Mögeltillväxt mellan 50mm/år-200mm/år, mögelindex 0,5-2,0. Ytterligare kriterier 

måste uppfyllas och eventuella undersökningar bör göras.  

· Mögeltillväxt över 200mm/år, mögelindex  ≥2,0. Vanligtvis ej acceptabelt. 
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Mögelindex beskrivs av (Viitanen & Ritschkoff, 1991) enligt Figur 4. 

 

Figur 4 Mögelindex (Viitanen & Ritschkoff, 1991) 

2.2.7 Röta 
Rötsvampar är en grupp mikroorganismer som har en förmåga att bryta ned trä. Nedbrytningen 

av träet gör att virkets hållfasthet minskar. Rötsvampar delas upp i tre grupper, den vanligaste 

typen som förekommer i byggnader är brunröta. Material som angripits av brunröta under en 

lång tid blir brunfärgat och sprickbildningar i form av små kubliknande bitar uppstår. Detta 

medför en hållfasthetsförsämring i materialet. Rötsvamparna sprider sig i luften som sporer, 

dessa gror om de kommer i kontakt med trä med lämplig fuktkvot och temperatur. Den tid det 

tar för trä att bli angripet av röta är betydligt längre jämfört med mögelsvampar. Ett rötangrepp 

kan ta flera månader upp till flera år (Träguiden, 2013). 

Det  är  fyra  faktorer  som  påverkar  uppkomsten  av  röta.  För  brunröta  kan  fyra  ringar  ritas,  se  

Figur 5 nedan. När alla dessa fyra faktorer sammanfaller är det stor rötrisk. Röta trivs bäst då 

rötsvampens sporer får tillgång till fritt vatten men kan växa vid fuktkvoter i träet mellan 20-

120%. Under 20% fuktkvot i träet finns ingen risk att röta uppstår. Rötsvampen trivs som bäst 

vid 40-80% fuktkvot. Det krävs även att temperaturen ligger i ett intervall mellan 0°C - +40°C. 

Tillväxten är som störst vid +25°C - +32°C. För att svampen ska kunna växa krävs även näring, 

denna näring består av kolhydrater och fås från träets cellulosa och hemicellulosa (Brander, 

2005).  
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Figur 5 De fyra faktorer som krävs för att rötbildning ska ske (Brander, 2005) 

 

2.3 Energi 

2.3.1 Värmetransport 
I material och i konstruktioner sker alltid en värmetransport från delar med högre temperatur till 

delar med lägre temperatur. Värmetransport kan ske på tre olika vis: 

· Värmeledning med temperaturskillnader som drivkraft, värme leds från varmare till 

kallare delar 

· Värmestrålning med temperaturskillnader som drivkraft, vilket innebär att värme 

överförs från varmare ytor till kallare ytor 

· Värmekonvektion med lufttrycksskillnader som drivkraft, värme överförs med luften 

som bärare 

2.3.2 Specifik energianvändning 
För en byggnad krävs vanligtvis ett tillskott av energi för att balansera de energiförluster som 

sker genom klimatskärmen. En byggnads energianvändning definieras som den energi som 

levereras till en byggnad för normalt brukande under ett normalår. Denna täcker behovet av 

uppvärmning, kyla, tappvarmvatten, drift av pumpar, fläktar och fastighetsel. En byggnads 

energianvändning uttrycks i kWh/år och kan räknas om till specifik energianvändning ifall 

energianvändningen divideras med den uppvärmda golvytan Atemp enligt ekvation (3) 

(Petersson, 2009). Krav på den specifika energianvändningen för en nybyggd bostad finns i 

(Boverket, 2013) och kan ses i avsnitt 2.4.2.  
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2.3.3 Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient Um 
Den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten Um (W/m2K) beskriver en byggnads 

värmeförluster genom tak, väggar, fönster, golv och köldbryggor. Ett lägre värde på 

värmegenomgångskoefficienten medför lägre värmeförluster medan ett högre värde ökar 

värmeförlusterna genom klimatskärmen (Petersson, 2009). I (Boverket, 2013) ställs krav på hur 

hög värmegenomgångskoefficienten för en nybyggd bostad maximalt får vara. Dessa krav finns 

sammanfattade i avsnitt 2.4.2. 

2.3.4 Förluster och tillskott i energibalansen 
En byggnads energibalans beror på ett flertal energitillskott och energiförluster, dessa ses i 

ekvation (4) . De flesta av dessa varierar beroende på byggnadens typ, storlek, levnadsvanor 

samt antal boende i bostaden. Det finns för generella beräkningar uppskattade riktvärden för 

respektive energitillskott eller energiförlust. Dessa kan användas då inte tillgång till relevant 

data eller mätningar finns (Petersson, 2009).   

2.3.4.1 Transmissionsförluster  

En byggnads transmissionsförluster bestäms av dess olika byggnadsdelars 

värmeledningsförmåga och köldbryggor. En byggnad med dåligt isolerade tak, fönster, väggar, 

golv och dörrar har högre transmissionsförluster jämfört med en byggnad som är väl isolerad. 

Transmissionsförlusten kan beräknas utifrån en byggnads genomsnittliga 

värmegångskoefficient Um (Petersson, 2009). 

2.3.4.2 Ventilationsförluster  

En byggnad behöver tillräcklig ventilation för att skapa ett hälsosamt inomhusklimat. Varm luft 

ventileras ut för att ersättas med kallare frisk luft vilket medför energiförluster. För att minska 

dessa energiförluster kan värme återvinnas från den varmare luften som ventileras ut från 

byggnaden. Kraven för vanliga bostäder säger att en luftomsättning skall vara som lägst 0,35l/s 

per  m2 golvarea. Denna luftomsättning kan behöva justeras beroende på aktivitet i 

rummet/bostaden (Petersson, 2009). 

2.3.4.3 Luftläckageförluster  

Med luftläckageförluster menas normalt de energiförluster som sker via luftläckage genom 

klimatskärmen vid en tryckskillnad inomhus jämfört med utomhus på ±50 Pascal. Denna bör 

inte överstiga 0,80l/s per m2 av klimatskärmens yta för bostäder.  Enheten m2 avser 

klimatskärmens alla ytor som vetter mot inneluften inklusive golvarean (Petersson, 2009).  
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2.3.4.4 Uppvärmning av tappvarmvatten  

Energiförluster från tappvarmvatten varierar kraftigt beroende på levnadsvanor och antal 

boende i bostaden. En genomsnittlig energiförbrukning när det gäller tappvarmvatten är för nya 

flerbostadshus enligt (Sveby, 2012) ungefär 25kWh/m2 och år. Behovet för en bostad varierar 

dock typiskt mellan 2000-5000kWh per år och bostad enligt (Petersson, 2009).  

2.3.4.5 Distributions- och reglerförluster ,  

Distributions- och reglerförlusterna är de energibehov som till exempel fläktar, värmepumpar 

klimatkylmaskiner och fastighetsel står för. Detta behov varierar men kan uppskattas till 

ungefär 500-1000kWh per år och bostad (Petersson, 2009).  

2.3.4.6 Värmeåtervinning å 

Värmeåtervinning från värmeväxlare kan göras via till exempel frånluft eller tappvarmvatten. 

Denna ligger vanligtvis i storleksordningen 50-75% av förlusterna från ventilation eller 

tappvarmvatten (Petersson, 2009).   

2.3.4.7 Värmetillskott  

Värme bildas från människor som vistas i en bostad i storleksordningen 50-100W (Petersson, 

2009).  Enligt (Statistiska centralbyrån, 2010) är antalet boende per lägenhet i Sverige i snitt 2,1 

personer. 

Även värme från belysning, hushållsmaskiner och tappvarmvatten bildas då dessa är igång. Ett 

ungefärligt värde på 70-80% av hushållselen omvandlas till värmetillskott. För tappvarmvatten 

kan 20% av uppvärmningen antas tillgodogöra byggnaden som värmetillskott. Resterande andel 

för hushållsel och tappvarmvatten försvinner ut ur bostadens fläkt, avlopp eller liknande 

(Petersson, 2009). 

Enligt (Sveby, 2012) är förbrukningen av hushållsel för nya flerbostadshus ungefär 30kWh/m². 

2.3.5 Köldbryggor 
Med köldbryggor menas linjära eller punktformiga lokala förändringar i klimatskärmen för en 

byggnad. Denna förändring medför ett ökat värmeflöde genom byggnaden där köldbryggorna 

befinner sig. Värmeflödena blir vanligtvis flerdimensionella vilket förstärker effekten av dessa 

lokala värmeförluster. Vanliga ställen där sådana kan förekomma är (Petersson, 2009): 

· Genomföringar med material som har högre värmeledningsförmåga 

· Ändrade tjocklekar av delar i klimatskärmen 
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· Ökade ytor mot kallare sidan, såsom vid hörn och anslutningar mellan vägg, tak och 

golv 

Köldbryggor i byggnadsdelar kan utgöras av exempelvis balkar och reglar eller vid anslutning 

av olika byggnadsdelar till exempel vägg och bjälklag, vägg och fönster, vägg och dörr eller i 

hörn. Dessa köldbryggor har ett flerdimensionellt värmeflöde och definieras som linjära 

köldbryggor. Linjära köldbryggor uttrycks i enheten ψ(W/mK). Vid utvändiga hörn såsom 

anslutningar mellan två ytterväggar och tak uppkommer ett tredimensionellt värmeflöde som 

definieras som en punktformig köldbrygga med enheten X(W/K). Punktformiga köldbryggor 

uppstår vanligtvis i skärningspunkten mellan linjära köldbryggor och kan oftast bortses från vid 

normala beräkningar av den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten Um.  

Köldbryggornas påverkan på klimatskärmens totala värmegenomgångskoefficient Um ligger i 

storleksordningen 5% eller strax över (Petersson, 2009). Rimliga värden på en byggnads olika 

linjära-köldbryggor Ψk enligt (Petersson, 2009) nedan: 

· Anslutning mellan utvändigt värmeisolerat varmtak eller värmeisolerat 

vindsbjälklag med yttertak och träregelvägg eller vägg av lättbetong 

 

Ψk= 0,02 W/mK 

· Anslutning mellan två ytterväggar av träregelvägg eller vägg av lättbetong 

 

Ψk= 0,03 W/mK 

· Anslutning mellan innervägg och yttervägg av träregelvägg eller vägg av 

lättbetong 

 

Ψk= 0,01 W/mK 

· Fönster och dörranslutningar i träregelvägg eller lättbetongvägg 

 

Ψk= 0,02 W/mK 

· Anslutning mellan mellanbjälklag av trä och yttervägg av träregelvägg 

 

Ψk= 0,02 W/mK 

· Anslutning mellan mellanbjälklag/mellanvägg av betong och utfackningsvägg av 

träregelvägg 

 

Ψk= 0,02 W/mK 
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· Anslutning mellan platta på mark och yttervägg där värmeisoleringarna i de båda 

byggnadsdelarna ansluter mot varandra, eller där väggisoleringen överlappar 

golvisoleringen utan direkt anslutning till varandra 

 

Ψk= 0,00 W/mK  

respektive  

Ψk= 0,1 W/mK 

· Utkragande betongplatta genom yttervägg med olika placering av 

värmeisoleringen 

Ψk=0,04-0,40 W/mK 

2.3.6 Olika uppvärmningssystem 

2.3.6.1 Fjärrvärme 

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige med mer än hälften av Sveriges 

alla bostäder och lokaler som brukare.  För flerfamiljhus är siffran uppemot hela 90% av 

Sveriges bostäder.  Fjärrvärme produceras från fjärrvärmeverk som tar tillvara på energi som 

annars skulle gå förlorad. Exempelvis av restprodukter från skogsavverkning - som trädens 

toppar och grenar men även från träavfall och andra biobränslen (Energimyndigheten, 2012). I 

Luleå produceras fjärrvärme enligt  (Fjärrvärmen i Luleå, 2014) av överskottsgas från  SSAB 

Tunnplåts ståltillverkning. 

2.3.6.2 Elvärme 

Det finns ett flertal olika uppvärmningssätt som hamnar under kategorin elvärme i Boverkets 

krav. En skillnad som skiljer dem åt är värmefaktorn. Värmefaktorn är ett tal som beskriver hur 

mycket  värme  som  fås  ut  i  förhållande  till  den  energi  som  tillförs.  Ifall  värmefaktorn  är  5.0  

innebär detta att ifall 1kWh tillförs fås 5.0kWh ut som värme. 

Elpatron 

En elpatron kan fungera på två olika sätt, antingen värmer elpatronen upp vatten som sedan 

pumpas runt i ett rörsystem eller så kan elen vara direktverkande vilket innebär att elen direkt 

omvandlas till värme i radiatorerna som kan vara både oljefyllda eller inte oljefyllda 

(Energimyndigheten, 2012). Värmefaktorn för en elpatron är 1,0. 

Luft-vattenvärmepump 

En luft/vatten värmepump tar till vara på värme i utomhusluften. Verkningsgraden varierar 

beroende på hur kallt det är utomhus och är lägre vid lägre temperatur.  Värmefaktorn för 

luft/vattenvärmepumpar är lägre än värmefaktorn för bergvärmepumpar. Värmefaktorn varierar 

enligt (Fahlén & Erlandsson, 2010) mellan 1,6-2,1 beroende på årstid. 
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Bergvärme  

Bergvärme fungerar på så vis att värme tas tillvara från marken. Detta görs genom att djupa hål 

borras till berggrunden. För större byggnader krävs vanligtvis fler borrhål där borrhålens 

placering väljs systematiskt. Vatten blandat med etanol eller någon annan vätska för att 

förhindra frysning pumpas med hjälp av en värmepump genom rören som går genom borrhålen 

och tar till vara på värme. Enligt (Nordell, 2012) är värmefaktorn för bergvärme cirka 2.9.  

2.3.7 Fönster 
Fönster  är  en  del  av  klimatskärmen  vars  syfte  är  att  förmedla  dagsljus,  bidra  till  en  god  

belysning, möjlighet till utsikt och i vissa fall även insyn. Fönstren ska ge ett gott skydd mot 

klimatpåfrestningar och i vissa fall fungera som utrymningsvägar. Värmetransporten genom ett 

fönster är en komplicerad process då transporten sker på flera sätt och både utåt och inåt. 

Värmetransport sker utåt via värmeledning, långvågig värmestrålning och konvektion både i 

och kring fönstren då det är varmare inomhus än utomhus. Solen bidrar under dagtid med 

kortvågig solinstrålning inåt. En del av denna strålning ligger i det synliga spektrat och förser 

oss med dagsljus inomhus (Petersson, 2009). 

Fönstrens värmeisolering handlar inte enbart om energihushållning utan påverkar även 

fönstrens fukttekniska funktion. Då varmare luft träffar kallare ytor kyls luften och det finns 

risk att kondens uppstår. Detta beror på att mättnadsånghalten i luften som kylts sjunker vilket 

medför att luften inte längre kan bära lika mycket fukt som innan den kylts. Detta kan i sin tur 

leda till fuktproblem, missfärgningar, mögel och röta (Petersson, 2009).  

G-Värdet vilket beskriver solinstrålningen för ett fönster. Detta värde uttrycker i procent 

glasrutans solenergitransmittans vilket är ett uttryck för tillskott av gratis solvärme. Ett fönster 

till skillnad mot en yttervägg eller tak släpper in mycket gratis solenergi, även när det är mulet 

ute. Ju högre g-värde, desto mera solvärme går genom rutan och in i huset (Fritzsson & 

Josefsson, 2008). 
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2.4 Krav från boverket 
Boverket är en förvaltningsmyndighet som lyder under regeringen. Följande information är 

hämtad från (Boverket, 2013) vilket är de senaste kraven för bostäder i Sverige. Sverige delas 

upp i tre klimatzoner och begränsas enligt: 

 

Figur 6 Sveriges tre klimatzoner (Boverket, 2013) 

2.4.1 Fuktkrav 
Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller hygieniska olägenheter 

och mikrobiell tillväxt som kan påverka människors hälsa (Boverket , 2011).  

2.4.1.1 Högsta tillåtna fukttillstånd 

Vid bestämning av högsta tillåtna fukttillstånd ska kritiska fukttillstånd användas varvid hänsyn 

tas till osäkerhet i beräkningsmodell och ingångsparametrar. För materialytor där mögel och 

bakterier kan växa, ska väl undersökta och dokumenterade fukttillstånd användas. Om det 

kritiska fukttillståndet för ett material inte är väl undersökt ska en relativ fuktighet på 75% 

användas som kritiskt fukttillstånd. Fukttillståndet ska beräknas utifrån de mest ogynnsamma 

förutsättningarna (Boverket , 2011). 

2.4.2 Energihushållning 
Gränsvärdet för en byggnads energianvändning betecknas byggnadens specifika 

energianvändning vilket är den maximalt tillåtna energianvändningen per uppvärmd golvarea i 

den färdiga byggnaden under ett normalår. Vid beräkning av en byggnads specifika 

energianvändning tas ett flertal faktorer till hänsyn. Den specifika energianvändningen uttrycks 

i ekvation 3 (Petersson, 2009). 

=                      ( 3 )

      

där 
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= + + + + , − å −                   ( 4 )  

 

Den specifika energianvändningen anpassas efter var i landet en byggnad är placerad, enligt 

klimatzon 1, 2 och 3. Bostäder och lokaler ska utformas så att en maximal specifik 

energianvändning uttryckt i kWh per m2 uppvärmd golvarea och år högst uppgår till de krav 

som  ställs  i  Boverket  enligt  Tabell  1  och  Tabell  2.   I  Boverket  ställs  även  krav  på  den  

genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten Um
max (W/m2K) för hela klimatskärmen 

(Petersson, 2009). Kraven ses i Tabell 1 och Tabell 2 (Boverket, 2013). 

Enligt Boverket ska bostäder utformas så att 

· Byggnadens specifika energianvändning 

· Installerad eleffekt för uppvärmning, och 

· Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient (Um) för de byggnadsdelar som omsluter 

byggnaden (Aom) 

Högst uppgår till de värden som anges i tabell Tabell 1 och Tabell 2. 

Tabell 1 Krav för bostäder med annat uppvärmningssätt än elvärme 

 

Tabell 2 Krav för bostäder med elvärme 
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2.4.3 Allmänt råd 
Kraven i 2.4.2 bör verifieras genom beräkning av byggnadens förväntade specifika 

energianvändning och genomsnittliga värmegenomgångskoefficient. För elvärmda byggnader 

bör även installerad eleffekt för uppvärmning beräknas. Vid beräkning av byggnadens 

förväntade specifika energianvändning bör lämpliga säkerhetsmarginaler tillämpas så att kravet 

på byggnadens specifika energianvändning uppfylls när byggnaden tagits i bruk. Beräkningarna 

bör utföras med utgångspunkt i ortens klimat, avsett innetemperatur, normalt brukande av 

tappvarmvatten och ventilation. Om innetemperaturen är okänd vid projekteringen kan 22°C 

användas som genomsnittlig inomhuslufttemperatur för bostäder vid energi- och 

effektberäkning (Boverket, 2013). 
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3 WOODCUBE PROJEKTET 

Woodcube är ett byggnadsprojekt som påbörjades hösten 2012 och färdigställdes i slutet av 

april 2013. Projektet kostade totalt 2.6 miljoner euro motsvarande cirka 23miljoner svenska 

kronor. Byggnaden består av ett femvåningshus placerat i Hamburg på ett område som 

tillhandahålls av IBA Hamburg (internationella byggnadskommittén) där ett antal liknande 

projekt byggts. Byggnaden består till största del av massivträ och är formad som en kub med 

alla sidor lika långa. Sidorna är 15 meter. Totalt består Woodcube av 8 lägenheter fördelat över 

de fem våningarna. Varje våning har en unik planlösning vilket medför att balkonger och 

fönster placerats olika på varje våning. Utöver dessa fem våningar finns även en källarvåning 

samt ett trapphus och hisschakt placerat i mitten av byggnaden. Källaren och hisschaktet består 

av armerad betong (Korff, 2013).  

  

Figur 7 Foto på Woodcube i Hamburg (Lennartz, 2013) 

3.1 Bostadspriser 
Lägenhetspriserna I Hamburg per kvadratmeter bostadsyta ligger mellan 22 000 – 31 000 

svenska koronor. Motsvarande pris per kvadratmeter bostadsyta i Woodcube ligger på 40 000 

svenska kronor. De 8 lägenheterna i Woodcube varierar i storlek mellan 90 – 170 kvadratmeter 

vilket medför ett pris mellan cirka 3 600 000 - 6 800 000 svenska kronor för varje lägenhet 

(Korff, 2013).  
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3.2 Byggnadsprocessen 
Byggnadsskedet inleddes genom att jordmaterial schaktades bort för att göra plats för 

källarvåningen. Formar byggdes sedan för gjutning av källarvåningen. Därefter gjöts 

källarvåningen följt av hisschakt och trapphus för alla våningar. När dessa var gjutna var allt 

betongarbete färdigt varefter de prefabricerade träelementen börjades monteras enligt Figur 8. 

Träelementen monterades så att en våning i taget färdigställdes. När alla fem våningar var på 

plats kläddes byggnaden med en fasad av lärkträ (Grimmenstein, 2013). 

 

Figur 8 Byggnationen av Woodcube första våningen på plats (Woodcube – Diashow) 

På grund av den höga graden prefabricerade träelement i Woodcube monterades taket på plats 

inom fem veckor efter att de prefabricerade träelementen började monteras.  Under 

byggnadsskedet av Woodcube användes väderskydd i form av fuktbeständig plast som kan 

åskådliggöras i Figur 9. Denna placerades ovanpå byggnaden för att förhindra att fukt skulle 

tränga in i kritiska delar i konstruktionen. 

  

Figur 9 Användning av väderskydd under byggtiden (Mother nature network 2013) 
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3.3 Miljöpåverkan 
Under tiden skogen växer absorberar den koldioxid som omvandlas till kolhydrater i träden via 

fotosyntesen. Ett ungefärligt värde på den mängd koldioxid trä absorberar under en livstid är 

cirka 0,9 ton koldioxid per kubikmeter trä (Träguiden, 2013). Med det i beaktande sägs 

Woodcube vara koldioxidneutralt. Med koldioxidneutralt menas att den koldioxid som bildats 

vid framställning av betongen, armeringen och transporter kompenserats av den koldioxid som 

allt trä som använts i konstruktionen absorberat under sin livstid. Dessutom är Woodcube 

tillverkad helt utan miljöskadliga eller kemiska ämnen. Alla material och ytskikt är fria från 

miljö och hälsofarliga emissioner (Korff, 2013). Enligt (Träguiden, 2013) inkluderas dock inte 

effekten av att trä absorberat koldioxid under sin livslängd i en livscykelanalys för en byggnad. 

I (Korff, 2013) gjordes en jämförelse mellan koldioxidutsläpp för olika byggnader enligt Figur 

10. Det framgår där att ifall ett vanligt passivhus byggs i samma storlek och stuk som 

Woodcube kan koldioxidutsläppen för detta enstaka passivhus jämföras med att det byggs 70 

Woodcube projekt. Motsvarande bild som Figur 10 i Sverige skulle se annorlunda ut då energin 

för uppvärmning och drift av byggnader till största del produceras från kraftverk med väldigt 

låga koldioxidutsläpp. I Tyskland produceras en stor del av energin för uppvärmning och drift 

normalt från kol och oljeeldade kraftverk. Detta medför att motsvarande grafer i Sverige skulle 

planas ut. 

 

Figur 10 Jämförelse av koldioxidförbrukning under en livslängd på 50 år (Korff, 2013) 
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3.4 El och värme 
Elektriciteten och värmen för Woodcube är producerad från solceller. Dessa producerar el och 

varmvatten för ett flertal byggnader i närområdet. Byggnaden värms upp med hjälp av 

fjärrvärme. Ett värmeåtervinningssystem finns installerat i ventilationsanläggningen för att 

återvinna värme från frånluften. Denna återför cirka 80% av värmen i frånluften åter till 

byggnaden (Ziegler, 2013). 

Woodcube är försett med ett smart energiövervakningssystem där energiförbrukningen lätt kan 

läsas  av  och  övervakas  med  hjälp  av  telefon,  dator  eller  surfplatta.  Dessutom  är  hissen  i  

byggnaden försedd med en generator som genererar el då hissen bromsas (Korff, 2013). Detta 

medför att energiförbrukningen för hissen minskas. Nyare hissar utrustade med 

energiåtervinningssystem har en årlig energiförbrukning på ≈1200kWh/år (Kone, 2010). 

3.5 Virket i konstruktionen (Månved) 
Det första skriftliga beviset för att månen har en påverkan på träets egenskaper härstammar 

ända från 372 år före Kristus där en man vid namn Theophrastus hävdade detta.  Theophrastus 

påstod att träet var hårdare och mindre sannolikt att ruttna ifall det avverkades i början av en 

period med fullmåne jämfört med en period efter fullmåne.  Denna gamla kunskap om att 

avverka skog då månen har olika positioner har förts vidare till våra generationer och används 

än idag. Skog som är avverkad med hänsyn till månen kallas på svenska månved. Det finns trots 

det väldigt lite forskning på ifall månen påverkar träets egenskaper (Nowak & Strybel, 2012). 

Det finns dock viss forskning. Vintern 2003-2004 avverkades i Schweiz 576 träd vid 48 olika 

datum. Ett flertal prov togs på varje träd där densitet, fuktkvot och hållfasthet mättes.  Dessa 

prov visade skillnad i träets egenskaper. En skillnad var träets densitet där slutsatsen löd att 

medeldensiteten ökade med 10% ifall skogen avverkades efter fullmånen jämfört med före 

fullmånen.  På samma prov mättes den kapillära absorptionsförmågan genom att proven 

placerades i vatten under sju dagar. Resultatet sammanställdes och visade en minskning av 

absorptionsförmågan med ett medelvärde på 25,9% då skogen avverkats efter fullmånen. Det 

studerades även ifall det spelade någon roll var skogen växt. Skog från tre olika platser 

avverkades där absorptionsförmågan studerades, Bergün 1550m över havet, Chateau d’Ocx 

1200m över havet samt Marchissy, 650m över havet. Resultaten visade att prov från Bergün 

absorberade 43% mindre vatten än de från Marchissy och 46% lägre än de från Chateau d’Ocx. 

Kubhållfastheten studerades även och visade en medelökning på 10,9% då skogen avverkats 

efter fullmånen jämfört med före (Nowak & Strybel, 2012). 
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3.6 Yttervägg 
Ytterväggarna i Woodcube består av totalt 11 olika lager med panel inräknat vilket totalt bildar 

en 414mm tjock yttervägg. Till största del består väggarna av prefabricerade träelement av 

månved tillverkade av det Österrikiska företaget Thoma systems. Dessa träelement består av sju 

lager. Utöver dessa prefabricerade träelement tillkommer ytterligare fyra lager bestående av 

bland annat skivor av isolering. De prefabricerade träelementeten från Thoma systems är en 

unik konstruktion bestående av gran. Dessa sju lager bildar totalt ett 250mm tjockt solitt 

träelement. Träelementen har Thoma systems valt att kalla Holz100 och innehåller inte ett enda 

material förutom trä. Elementen är helt fria från lim, impregneringsämnen och spik. (Thoma, 

Erwin, 2012). Holz100 finns i olika typer och med olika dimensioner. Den typ som använts i 

Woodcube är en modifierad version av Thoma’s ursprungliga Holz100 element (Ziegler, 

Energieeinsparnachweis nach der Energieeinsparverordnung EnEV 2009 Woodcube Hamburg, 

2013). Hur originalet av Holz100 är uppbyggd åskådliggörs i Figur 11.  

 

 

 De modifierade Holz100 elementen som använts i Woodcube består även de av sju lager gran 

som bildar ett 250mm tjockt element. De yttersta tre skikten består av granskivor som är 27mm, 

29mm respektive 29mm tjocka och har urfrästa räfflor på båda sidor. Dessa är monterade 

vertikalt, horisontellt och diagonalt. De urfrästa räfflorna och de olika skikten kan åskådliggöras 

i Figur 13. Utöver dessa tre skikt tillkommer det mittersta lagret vilket är den bärande delen av 

konstruktionen som består av ett 80mm tjockt solitt lager vertikalt placerade granelement. 

Därefter kommer två ytterligare lager 29mm räfflad gran och slutligen ett lager 27mm slät 

granskiva som innerpanel.  Anledningen till att granskivorna är räfflade är att det bildas ett 

Figur 11 Holz100 vägg skikt (Thoma, Erwin, 2012) 
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stående luftskikt mellan skivorna som ökar den isolerande förmågan jämfört med om skivorna 

istället varit helt släta. (Korff, 2013). Enligt (Thoma, Erwin, 2012) har Holz100 ett λ värde så 

lågt som 0,079W/mK jämfört med gran som har ett λ värde på cirka 0,13W/mK.  

Utöver detta tillkommer tre ytterligare isolerande lager, en luftspalt samt en panel av obehandlat 

lärkträ. Dessa lager monteras på utsidan av det modifierade Holz100 elementeten. Det lager 

som monteras närmast Holz100 elementet är en 35mm tjock vindskyddande och isolerande 

miljövänlig träfiberskiva vid namn GUTEX Multiplex. Denna träfiberskiva innehåller utöver 

träfiber tillsatser av 4% polyuretan och  0,5% paraffin. Polyuretan är ett lim som fungera som 

bindmedel i träfiberskivan och paraffinet ska ge träfiberskivan en viss vattenavstötande 

förmåga.  Utanpå träfiberskivan tillkommer ytterligare ett lager 29mm gran med en slät yta. 

Därefter monteras en andra miljövänlig isolerande träfiberskiva vilken består av en 40mm tjock 

GUTEX Thermosafe med liknande uppbyggnad och tillsatser som GUTEX Multiplex. Båda 

Gutex träfiberskivorna har enligt tillverkare en kritisk fuktkvot på 20% vilket är samma kritiska 

fuktkvot som för vanliga trämaterial. 

Längst ut monteras en liggande panel av obehandlat lärkträ. Denna monteras så att en luftspalt 

på 30mm bildas mellan väggen och panelen (Ziegler, Energieeinsparnachweis nach der 

Energieeinsparverordnung EnEV 2009 Woodcube Hamburg, 2013). Enligt (Petersson, 2009) 

har bakomliggande skikt då en möjlighet att torka ut och ventileras. Ett tvärsnitt över väggen 

kan ses i Figur 12. 

 

Figur 12 Yttervägg tvärsnitt (Ziegler, Energieeinsparnachweis nach der 

Energieeinsparverordnung EnEV 2009 Woodcube Hamburg, 2013) 
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3.6.1 Materialparametrar yttervägg 
Lagerföljden, lagrens tjocklek, samt dess värmeledningsförmåga och ångdiffusionsfaktor 

redovisas i Tabell 3.  

Tabell 3 Yttervägg – materialparametrar (Ziegler, Energieeinsparnachweis nach der 

Energieeinsparverordnung EnEV 2009 Woodcube Hamburg, 2013) 

 dim(mm) λ(W/mK) µ δ 10-6 (m2/s) 
Thoma Holz 100 251 0,079 40 0,63 
Gutex Multiplex 35 0,044 3,0 8,3 
Gran 29 0,130 40 0,63 
Gutex Thermosafe 40 0,037 3,0 8,3 
Ventilerad luftspalt 30  1 25 
Fasad Lärkträ 29 0,13 40 0,63 
Väggtjocklek totalt 414    

3.6.2 Dymlingar av bokträ 
Väggens 11 lager monteras samman med hjälp av dymlingar tillverkade av torkat bokträ. 

Dymlingarna ses monterade i den slutgiltiga väggen i Figur 13 där ses även en dymling som 

ligger löst ovanpå konstruktionen. I den verkliga väggen till skillnad från i Figur 13 finns även 

en ventilerad luftspalt innanför fasaden av lärkträ på 30mm. På grund av den väldigt låga 

fukthalten i dymlingarna har dessa krympt till dess minimala storlek vilket medför att de sväller 

vid kontakt med omgivande fuktigare material. Dessa dymlingar pressas med hjälp av en 

hydraulisk press på plats i förborrade hål i väggen. (Korff, 2013).   

 

Figur 13 Väggens uppbyggnad utan luftspalt (Sveriges radio, foto Marcus Hansson) 
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3.6.3 Fasad av lärkträ 
Fasaden till Woodcube består av obehandlat lärkträ.  Den naturliga beständigheten varierar 

mycket mellan olika träslag. Enligt (Träguiden, 2013) har lärkträ den högsta uppskattade 

livslängden i obehandlat tillstånd bland de vanligare träslagen. Panelen i Woodcube projektet 

klassificeras som oskyddad då den kan utsätts för slagregn. Livslängden för en fasad av 

oskyddat lärkträ är enligt träguiden uppskattad till 45-90 år. Detta kan jämföras med 

livslängden för en täckmålad träpanel som är ungefär 60 år under förutsättning att normalt 

underhåll för fasaden sköts.   

Den naturliga beständigheten mot rötsvamp för lärkträ är däremot lägre då lärkträ enligt SS-EN 

350 klassificeras med beständighetsklass 3-4 där klass 5 är ej beständig och klass 1 innebär bäst 

naturlig beständighet mot röta.  Att tillägga är att en viktig faktor för att röta ska bildas är att 

virket utsätts för fukt under en längre tid, eftersom träfasaden sitter på ytan av konstruktionen 

kommer den fort att torka efter nedfuktning (Träguiden, 2013).   

3.7 Källarvåning 
Den största delen av källarvåningen är ouppvärmd bortsett från trapphuset i mitten av 

byggnaden som är uppvärmt. De byggnadsdelar i källarvåningen som är isolerade är 

källarbjälklag mot ovanstående våning, källargolv mot underliggande mark samt trapphusets 

väggar gränsande mot den ouppvärmda källaren. 

3.7.1 Källarbjälklag 
Bjälklaget är 480mm tjockt och består av sex olika lager. Mot kallsidan det vill säga mot den 

ouppvärmda källaren är lagerföljden, 120mm mineralull följt av 220mm armerad betong följt 

av 60mm mineralull följt av en 30mm bärplatta och slutligen ett ytskikt av betong på 50mm 

(Ziegler, Energieeinsparnachweis nach der Energieeinsparverordnung EnEV 2009 Woodcube 

Hamburg, 2013). Materialet som bärplattan består av är oklart men troligtvis är det inte trä då 

det skulle kunna bli problem med byggfukt. Lagerföljden i källarbjälklaget kan ses i Figur 14. 
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 Figur 14 Källarbjälklag tvärsnitt (Ziegler, Energieeinsparnachweis nach der 

Energieeinsparverordnung EnEV 2009 Woodcube Hamburg, 2013) 

 

Lagerföljden, lagrens tjocklek, samt dess värmeledningsförmåga och ångdiffusionsfaktor 

redovisas i Tabell 4. 

Tabell 4 Källarbjälklag – materialparametrar (Ziegler, Energieeinsparnachweis nach der 

Energieeinsparverordnung EnEV 2009 Woodcube Hamburg, 2013) 

 dim(mm) λ(W/mK) µ δ 10-6 (m2/s) 
Oarmerad betong 50 1,4 15 1,7 
PE-Folie  0,20 0,3 100000 0,00025 
Bärplatta 30 0,13 15 1,7 
Mineralull 040 60 0,04 1,0 25 
Armerad betong 220 2,3 80 0,3 
Mineralull 035 120 0,035 1,0 25 
Källartak totalt 480,2    

3.7.2 Trapphus/hiss 
I mitten av källarvåningen där trapphus med hiss befinner sig är ytan uppvärmd. Denna yta har 

sidomåtten 5m x 5 m. Trapphuset har isolerade väggar gränsande mot den övriga ouppvärmda 

källarvåningen samt isolerat golv mot mark. Det finns även en dörr ut mot övrig källare med ett 

högt U-värde på 2,0.  Materialparametrarna och lagerföljder för väggar enligt Tabell 5. 

Tabell 5 Trapphusvägg - materialparametrar (Ziegler, Energieeinsparnachweis nach der 

Energieeinsparverordnung EnEV 2009 Woodcube Hamburg, 2013) 

  dim(mm) λ(W/mK) µ δ 10-6 (m2/s) 
Armerad betong 250 2,3 80 0,31 
Träfiberisolering 160 0,04 5 5,00 
Gipsputs 15 0,55 10 2,50 
Trapphusvägg totalt 425       
 



30 
 

 

 

 

3.8 Tak 
Taket på Woodcube består av ett platt tak uppbyggt av sju olika lager, totalt 381mm tjockt. Det 

bärande systemet består av ett 176mm tjockt Holz100 element av tre skikt enligt Figur 16. 

Dessa tre lager består av två bärande delar på 77mm vardera samt en räfflad granskiva melland 

dessa på 22mm. Holz100 elementet är placerat på innersidan av taket. 

 

Figur 16 Holz100 takskikt (Thoma, Erwin, 2012) 

Utöver dessa tre lager tillkommer fyra ytterligare lager på kallsidan av Holz100 takelementet, 

alltså mot utsidan av taket. Det första är en 3mm tjock bitumenbunden pappskiva med hög 

ångdiffusionsfaktor.  Därefter kommer ett 200mm tjockt lager fenolisoleringsskum. Som ytskikt 

på taket används ett 2mm tjockt lager bitumenbunden takpapp med hög ångdiffusionsfaktor 

(Ziegler, Energieeinsparnachweis nach der Energieeinsparverordnung EnEV 2009 Woodcube 

Hamburg, 2013). Takets tvärsnitt ser ut enligt Figur 17 där det tätare streckade området är de tre 

massiva Holz100 skikten. 

Figur 15 Trapphusvägg tvärsnitt (Ziegler, Energieeinsparnachweis nach der 

Energieeinsparverordnung EnEV 2009 Woodcube Hamburg, 2013) 
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Figur 17 Tak tvärsnitt (Ziegler, Energieeinsparnachweis nach der Energieeinsparverordnung 

EnEV 2009 Woodcube Hamburg, 2013) 

 

 Lagerföljden, lagrens tjocklek, samt dess värmeledningsförmåga och ångdiffusionsfaktor 

redovisas i Tabell 6. 

Tabell 6 Tak - materialparametrar (Ziegler, Energieeinsparnachweis nach der 

Energieeinsparverordnung EnEV 2009 Woodcube Hamburg, 2013) 

 dim(mm) λ(W/mK) µ δ 10-6 (m2/s) 
Thoma Holz 100 176 0,13 20 1,3 
Bitumen takpapp DIN 52143 3 0,17 20000 0,00125 
Fenolisoleringsskum 200 0,024 10 2,5 
Bitumen takpapp DIN 52129 2 0,17 2000 0,0125 
Taktjocklek totalt 381    
 

3.9 Fönster 
De fönster som använts i Woodcube projektet består av treglasfönster med ett U-värde för 

fönster inklusive ram varierande mellan 0,72-0,95 W/m2K. Totalt sett över hela byggnaden 

medför detta ett medelvärde på U-värdet för fönstren inklusive ramar på 0,78 W/m2K (Ziegler, 

2013). Fönstren som är använda i Woodcube projektet har ett G-värde på 50%. 
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4 BERÄKNINGSVERKTYG 

4.1 IDA Ice 
IDA Ice är en förkortning för IDA Indoor climate energy och är ett numeriskt 

beräkningsverktyg som utför energiberäkningar och används för att studera inomhusklimat och 

energiförbrukning för byggnader. Programlicensen som använts är en licens som 

tillhandahållits av LTU. Energiberäkningarna baseras på att en modell över byggnaden ritas upp 

i 3D och önskat inomhusklimat väljs. Därefter definieras alla byggnadsdelar med 

värmeledningstal, densitet och specifik värmekapacitet. Energitillskott från belysning, värme 

från människor och värmeåtervinning läggs in i modellen. Även byggnadens energiförluster 

läggs in. Avancerade uppvärmningssystem för tappvarmvatten och ventilation kan väljas där 

verkningsgrad för t.ex. värmeåtervinning kan definieras.  

I IDA Ice finns klimatdatafiler för ett flertal orter i Sverige där temperatur i olika orter har 

studerats under ett års tid. Även klimatdatafiler för olika vindprofiler finns att välja mellan. IDA 

Ice utför energiberäkningarna genom att utföra en beräkning varje timme under ett helt år med 

valda klimatdatafiler. På så sätt fås en realistisk simulering över byggnaden. 

Istället för att själv rita upp en modell över byggnaden i 3D finns även möjlighet att importera 

CAD filer som kan öppnas och utgöra grunden för en simulering i programmet. 

4.2 WUFI-Pro  
WUFI (Wärme und Feuchte instationär) vilket på svenska betyder värme och fukttransport är 

ett datorbaserat beräkningsverktyg framställt av Fraunhofer IBP som simulerar fukt och 

värmeflöde för en byggnadsdel. Det finns två versioner av WUFI. En som utför 

tvådimensionella beräkningar och en som utför endimensionella beräkningar. Programmet som 

är använt i rapporten är WUFI 1D alltså endimensionellt. I programmet finns en omfattande 

materialdatabas med förhandsdefinierade byggnadsmaterial. I denna materialdatabas finns olika 

kataloger med materialdata från bland annat Fraunhofer IBP, men även LTH (Lunds tekniska 

högskola) och andra materialkataloger. Beräkningsgången i programmet kan ändras genom att 

ändra beräkningstid och tid mellan varje beräkning. Beräkningstid kan väljas från en väldigt 

kort period till en tidsperiod över flera år. Gitteruppbyggnad ofta i engelska uttryckt mesh kan 

ändras för byggnadsdelen. Detta är för att en finare gitteruppbyggnad medför beräkningar på 

fler ställen i konstruktionen. Beräkningarna blir då mer realistiska men tar betydligt längre tid. 
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Det är därför viktigt att en tillräckligt fin gitterstorlek väljs för att realistiska resultat ska 

erhållas.  

WUFI redovisar resultat på ett flertal olika sätt. Dels genom fukthalter i material, relativa 

fuktigheter i material samt temperaturer.  Dessa kan plottas som grafer i olika materialskikt. 

Programmet kan även rita ut isopletdiagram vilket är diagram som beskriver förhållandet 

mellan relativ fuktighet och temperatur. Uppmätta mätvärden plottas som punkter i 

diagrammet. Dessa isopletdiagram kan sedan tolkas i tilläggsprogrammet WUFI-Bio.  

4.3 WUFI-Bio 
WUFI-Bio är ett tillägg till WUFI-Pro som tolkar resultat från beräkningar i WUFI-Pro. WUFI-

Bio utvärderar isopletdiagram från WUFI pro och beräknar i sin tur mögelpåväxt på 

materialytor. Mögelpåväxten beror dock på vilken yta materialet har vilket definieras som 

substratklass enligt 2.2.6.1. 

Beräkningarna går till på så vis att WUFI-Bio beräknar vatteninnehållet i en mögelspor utifrån 

en hygrotermisk simulering i WUFI-Bio som tar hänsyn till temperatur och relativ fuktighet.  

Simuleringen antar att mögelsporen är exponerad för de timvis beräknade temperatur och 

relativa fuktighetsförhållanden som är importerade från WUFI-Pro. Sporens hygrotermiska 

egenskaper och substratklass definieras som ingångsparametrar I WUFI-Bio.  

WUFI-Bio jämför sedan det tidigare beräknade vatteninnehållet i sporerna i materialet med ett 

kritiskt vatteninnehåll vilket är det högsta vatteninnehåll sporerna kan innehålla innan 

mögeltillväxt sker. Om det kritiska vatteninnehållet i sporen överskrids antas att mögeltillväxt 

sker.  

För varje steg i beräkningen motsvarande varje timme åberopar programmet LIM för den valda 

substratklassen vilket är den kurva beroende på relativ fuktighet och temperatur varefter 

mögelpåväxt antas ske efter enligt avsnitt 2.2.6.1. Programmet tolkar då ifall den relativa 

fuktigheten är högre eller lägre än den kritiska gränsen för mögelpåväxt. Denna relativa 

fuktighet omvandlas sedan till kritiskt vatteninnehåll i sporen med hjälp av sporens 

fuktlagringsfunktion. Ifall temperaturen svänger kraftigt kommer även det kritiska 

vatteninnehållet i sporen svänga kraftigt. Då vatteninnehållet i sporen överskrider det kritiska 

vatteninnehållet antas att sporen gror och mögeltillväxt sker (Sedlbauer, Krus, & Zillig, 2012). 
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5 METOD 

För att målen i detta arbete skulle uppnås gjordes en litteraturstudie. I litteraturstudien 

studerades väsentlig information om Woodcube projektet. Även väsentlig teori som inte hade 

en direkt koppling till, men antogs påverka projektet har studerats. Utifrån litteraturstudien 

kunde med hjälp av A-ritningar en realistisk modell över projektets klimatskärm göras. Värden 

för indata rörande uppvärmningssätt, elförbrukning, antal boende, värmeåtervinning i 

ventilation och så vidare har studerats och anpassats efter värden för normalt brukande men 

även specificerade värden för projektet. Därefter har energisimuleringar med modellen över 

klimatskärmen gjorts med hjälp av datorverktyget IDA Ice. Energiberäkningar har jämförts med 

tidigare gjorda energiberäkningar i samband med byggnationen av Woodcube i Hamburg. 

Fukttillstånd i byggnadens ytterväggar och tak studerades med hjälp av beräkningsprogrammet 

WUFI-pro som utfört endimensionella fuktberäkningar där fukthalter, relativa fuktigheter och 

temperaturer i byggnadsdelar simulerats. Resultatet från dessa simuleringar har sedan tolkats 

med hjälp av tilläggsprogrammet till WUFI-pro som heter WUFI-Bio vilket kan beräkna 

mögelpåväxt och mögelindex. 

5.1 Energi 
För att utvärdera ifall en likadan byggnad ur energisynpunkt kunde byggas i Sverige gjordes 

energiberäkningar i IDA Ice. Dessa energiberäkningar gjordes för Sveriges tre olika 

klimatzoner, l, ll och lll där klimatzon l är längst norrut i Sverige. Energiberäkningarna gjordes 

vid tre orter. Kiruna i klimatzon l, Karlstad i klimatzon ll samt Kalmar i klimatzon lll. Kalmar 

valdes i klimatzon lll eftersom att orten är vid havet vilket resulterar i ett blåsigare klimat. Det 

gjordes två olika beräkningar vid varje ort. En beräkning där fjärrvärme valdes som 

uppvärmningssätt samt för uppvärmning av tappvarmvatten och en andra beräkning där 

uppvärmning och uppvärmning av tappvarmvatten gjordes med hjälp av elvärme. Kraven för 

dessa två olika uppvärmningssätt är olika enligt Boverket i avsnitt 2.4.2. 

Det första steget för att utföra energiberäkningarna var att generera en modell över byggnadens 

klimatskal som överensstämde med det verkliga projektet. I denna modell togs endast hänsyn 

till byggnadens uppvärmda volymer. Ingen hänsyn togs till den ouppvärmda källarvåningen då 

denna inte ansågs tillhöra klimatskärmen. Till en början var dock källarvåningen med i 

modellen men den togs bort då resultatet blev missvisande. Detta berodde på att IDA Ice 

räknade som att källarvåningen var en del av klimatskärmen. Detta i sin tur ledde till att 

energiförbrukningen per kvadratmeter minskade då den ouppvärmda källaren var med. Orsaken 
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till detta var att källaren i sig inte hade någon energiförbrukning då ingen uppvärmning, 

utrustning eller tappvarmvattenförbrukning ansågs finnas där.  

Modellen för energiberäkningarna gjordes med hjälp av A-ritningar över fasader och plan från 

det verkliga Woodcube projektet. Även balkonger lades in då dessa påverkar skuggning av 

byggnaden. Då modellen över klimatskalet var färdig såg byggnaden ut enligt Figur 18.  

 

Figur 18 Modellen till vänster och det verkliga projektet till höger 

Byggnadens trapphus med hiss sträcker sig från källarplan och slutar på högsta våningen. 

Trapphuset är uppvärmt vilket medförde att detta togs med i modellen över klimatskärmen. På 

grund av detta ser det i modellen i Figur 18 ut som att det sticker ut något från undersidan av 

modellen vilket är det uppvärmda trapphuset som i modellen gränsar mot marken.  

En mängd indata utöver byggnadens klimatskärm krävdes för att utföra simuleringarna. Antal 

boende, elförbrukning, tappvarmvattenförbrukning, ventilationssystem och så vidare. Dessa 

indata definierades med hjälp av riktvärden i avsnitt 2.3.4 samt uträknade värden i  

Appendix B .  

För att säkerhetsställa att indata i programmet skulle ge ett realistiskt resultat gjordes först en 

beräkning med byggnaden placerad i Hamburg. Resultatet från programmet jämfördes med den 

energiberäkning som gjorts i samband med byggnationen av Woodcube. I den tidigare gjorda 

energiberäkningen från byggnationen hittades dock en mängd fel, orimliga värden samt 

konstiga antaganden. Det fanns därför svårigheter att jämföra beräkningarna gjorda här med 

beräkningarna gjorda tidigare. Ett av värdena som kunde jämföras var den genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficienten. 
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För att den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten i modellen skulle överensstämma 

med det verkliga projektet definierades alla nödvändiga värden för ytterväggar, tak, och golv i 

programmet. De nödvändiga materialparametrarna var specifik värmekapacitet, 

värmeledningstal och densitet för varje enskilt material. Dessa värden kan ses i Appendix B och 

är valda efter de använda värden i samband med byggnationen av Woodcube.  Även markens 

isoleringsförmåga definierades med standard ISO-13370. Varje fönster med varierande storlek 

och värmegenomgångskoefficient definierades och lades in i simuleringsmodellen. Alla fönster 

hade samma g-värde på 50%. Köldbryggorna valdes till standarvärden från avsnitt 2.3.5.     

Klimatskärmens genomsnittliga värmegenomgångskoefficient Um samt de olika 

byggnadsdelarnas betydelse och inverkan på klimatskärmen inklusive köldbryggorna ses i 

Tabell 7.  Det syns där att de största transmissionsförlusterna beräknades ske vid fönstren och 

ytterväggarna vilket är rimligt då ytterväggarna har relativt lågt U-värde men täcker en väldigt 

stor yta av byggnaden. Fönstren i sin tur täcker en mindre yta men har ett betydligt högre U-

Värde jämfört med de andra byggnadsdelarna.  

Tabell 7 Byggnadsdelarnas påverkan på klimatskärmen 

Byggnadsdel  Area (m2) U (W/m2K) U*A (W/K)  % av total 

Ytterväggar  732,4  0,16  116,5 29,8  

Tak 224,0  0,10  22,93  5,87  

Golv mot kall yta 225,0  0,15  32,87  8,41  

Fönster+ram 241,7  0,78  187,6 48,0  

Köldbryggor    30,78  7,88  

Summa/Viktade värden  1423 0,27  390,7 100  

 

En genomsnittlig innetemperatur i byggnaden valdes till +22°C enligt avsnitt 2.4.3. Totalt antal 

boende i husets 8 lägenheter antogs till 17 personer med hjälp av statistik över antal boende per 

lägenhet från avsnitt 2.3.4.7 och ekvation 5 nedan: 

2,1 / ℎ ∗ 8 ℎ = 16,8 ≈ 17     (5) 
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Värdet som antogs för förbrukning av hushållsel vid energiberäkningarna baserades på de 

rekommendationerna i avsnitt 2.3.4.7. På grund av hissens låga energiförbrukning enligt avsnitt 

3.4 ansågs denna inte påverka energiberäkningarna. Värdet 30kWh/m² antogs därför för 

förbrukning av hushållsel.  

Det rekommenderade värdet för tappvarmvattenförbrukning på 25kWh/m² från avsnitt 2.3.4.4 

användes men räknades om då ingen tappvarmvattenförbrukning antogs finnas för 

trapphuset/hisschakt med golvarea 5x5m2 per våningsplan. Trapphuset/hisschakt för 6 

våningsplan inklusive källare. Detta resulterade i en tappvarmvattenförbrukning per 

kvadratmeter golvyta enligt ekvation 6: 

∗( ∗ ∗ å ∗ ∗ å )

∗ ∗ å
= 22 ℎ/    (6) 

 Förbrukningen tappvarmvatten i simuleringarna valdes därför till 22kWh/m². 

Endast värmeåtervinning i frånluftsventilation valdes i byggnaden vilket överensstämmer med 

det verkliga projektet. Denna faktor för värmeåtervinning valdes till 0,8 enligt avsnitt 3.4. Det 

vill säga 80% av värmen i frånluften återförs till byggnaden.  

I simuleringarna fanns möjlighet att lägga in olika typer av kylsystem. I detta arbete har inget 

kylsystem valts då det i verkliga Woodcube projektet saknas. Det finns även möjlighet att 

definiera fönster och dörrar som öppningsbara. Fönster och dörrar kan vara öppna vissa tider 

eller om till exempel önskad innetemperatur överstigs för att kyla ned inneluften. I detta arbete 

har ingen hänsyn tagits till detta.  En verifiering så att det inte påverkade resultatet gjordes med 

hjälp av simuleringar, först med, och sedan utan öppningsbara fönster. Det konstaderades då att 

öppningsbara fönster inte påverkade resultatet från simuleringarna. Den skillnad som blev var 

att beräkningarna tog betydligt längre tid att genomföra med öppningsbara fönster. En bild från 

en energisimulering i Kalmar enligt Figur 19 där byggnaden är snittad i mitten för att lättare 

åskådliggöra hur modellen såg ut invändigt. Tidpunkten under simuleringen som bilden är 

tagen ifrån är i början av sommaren. Det syns en tydlig temperaturskillnad i byggnaden med en 

ökad temperatur för varje våning uppåt. På den översta våningen är temperaturen nästan +29°C. 

Den valda innetemperaturen +22°C beräknades endast på första våningen. Detta beror på att det 

inte fanns någon kylanläggning i byggnaden eller öppningsbara fönster. En ökande temperatur i 

byggnaden fås därför under dagarna då temperaturen utomhus är hög och solen lyser på 

byggnaden. 
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Figur 19 Bild från simulering i IDA Ice innetemperatur i färgskala 

 

När energisimuleringar gjordes med elvärme som uppvärmningssätt uppfylldes inte alla kraven 

till en början. De krav som uppfylldes var genomsnittlig värmegenomgångskoefficient och 

maximal installerad eleffekt för uppvärmning. Kraven för specifik energianvändning uppfylldes 

inte. Olika uppvärmningssätt vilka alla definieras som elvärme jämfördes vilket resulterade i att 

samtliga uppvärmningssätt förutom elpatron klarade kraven gällande specifik 

energianvändning. De uppvärmningssätt som klarade kraven var: luft-vattenvärmepump och 

bergvärme.  Kraven uppfylldes på grund av att dessa uppvärmningssätt har en värmefaktor 

högre än 1,0. 

  

Figur 20 Bild från simulering i IDA Ice med inomhustemperaturen i färgskala 
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5.2 Fukt 
Fuktberäkningar gjordes med hjälp av datorverktyget WUFI-Pro 1D och tilläggsprogrammet 

WUFI-Bio som utvärderade resultaten från WUFI-Pro och beräknade mögelpåväxt. Två av 

byggnadens vitala delar studerades ur fuktsynpunkt. Dessa två byggnadsdelar var byggnadens 

ytterväggar i fyra väderstrecken norr, öst, syd och väst samt byggnadens tak. Simuleringar 

gjordes för de tre klimatzonerna I, II och III. I programmet kunde egna byggnadsmaterial 

definieras ifall de inte fanns med i materialdatabasen. Det var då viktigt att sorptionskurvan för 

materialet överensstämde med den önskade kurvan för materialet. Detta kunde göras genom att 

ett liknande material med samma uppbyggnad och liknande egenskaper som det önskade valdes 

från materialdatabasen. Därefter kunde det valda materialet låsas upp och materialparametrar 

ändras till önskade värden. En viktig notering som gjordes när materialparametrar ändrades var 

att inte ändra densiteten för materialet. Detta ändrade i sin tur förhållandet till sorptionskurvan 

med felaktiga fuktkvoter så att de blev missvisande. 

 Det  visade  sig  under  arbetets  gång  att  det  fanns  ett  problem  med  vissa  av  klimatfilerna  i  

programmet som användes för ytterväggarna, samt att det inte fanns någon klimatfil för 

Kalmar. Detta resulterade i att den klimatfil närmast Kalmar valdes vilket var Växjö, cirka 

11mil därifrån. För klimatfilen Karlstad gick simuleringarna bra att köra för väderstreck norr 

men inte för de andra tre väderstreck då fukthalter i luftspalt och fasad blev orimliga. Fukthalter 

på 200-400kg/m3 påvisades i luftspalten vilket motsvarar 200-300 liter vatten per kubikmeter 

luft vilket var högst motsägelsefullt då tidigare simuleringar visat på en fukthalt cirka 

0.02kg/m3 i luftspalt.  Klimatfilen som valdes istället för Karlstad valdes därför till Hedmark i 

Norge. Denna klimatfil hade nästan identiska värden för medeltemperatur, högsta och lägsta 

temperatur samt regnbelastning.  

För ytterväggarna gjordes fuktsimuleringar över en tidsperiod på sex år med ett tidssteg på två 

timmar mellan varje beräkning. Anledningen till att en så lång tidsperiod för beräkningarna 

valdes var att begynnelsefukten i materialen inte skulle påverka resultatet från simuleringarna. 

För att få bra resultat testades även olika gitterstorlekar vilket är antal beräkningspunkter per 

element som i finita element metoden kallas mesh. Gitterstorleken för varje element valdes till 

60 noder per element vilket gav ett resultat med 0,5% avvikelse från en modell med 

gitterstorlek 1000 noder per element. Denna avvikelse antogs vara acceptabel.  

För att simuleringarna över taket skulle vara möjliga att utföra krävdes att det i klimatfilerna 

fanns indata om motstrålning och molnindex enligt Figur 21. Detta var ett problem med de 
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svenska klimatfilerna då dessa data inte finns för någon av klimatfilerna i Sverige framställda 

av LTH.  För orter belägna i Norge finns däremot uppgifter om motstrålning och molnindex i 

samtliga klimatfiler. För taket valdes därför de klimatfiler i Norge som bäst överenstämde med 

klimatfilerna i Kiruna, Karlstad och Kalmar. När jämförelsen gjordes studerades främst 

temperatur och fuktighet.  De Norska klimatfiler som valdes blev istället för Kiruna, Karasjok. 

För Karlstad valdes Hedmark vilket var samma klimatfil som för yttervägg i Karlstad samt för 

Kalmar valdes Kristiansand.  

 

Figur 21 Klimatdatafil med motstrålning och molnindex vilket krävs för simuleringar för tak 

(Fraunhofer IBP, 1999) 

I resultatet från simuleringarna i WUFI-Pro fanns en mängd olika utdata som kunde studeras. 

En av dessa var isopletdiagram som plottades där mögeltillväxten valdes att studeras. Detta 

gjordes genom att i WUFI-Pro lägga in en ”bevakningspunkt” i form av en liten kamera i 

modellen över byggnadsdelen. Efter simuleringarna är färdiga finns sedan i isopletdiagrammen 

en mängd olika punkter plottade. Varje punkt beskriver en relativ fuktighet och en temperatur 

vid materialytan. Dessa plottades vid varje beräkningssteg motsvarande en punkt varannan 

timme under sex år. På grund av detta finns det i isopletdiagrammen i denna rapport väldigt 

många punkter. För att åskådliggöra när under simuleringarna punkterna plottades har 

punkterna olika färger. I början av simuleringarna var punkterna gula varefter de blev gröna och 

i slutet av simuleringarna nästan svarta. I Figur 22 ses ett isopletdiagram vid fasadens insida för 

yttervägg. I diagrammet finns även en streckad heldragen och en streckad punktdragen grå 

linje. Dessa linjer beskriver substratklass 1 respektive 2 där den heldragna linjen motsvarar 

substratklass 2 och den punktdragna substratklass 1. I WUFI-Bio analyseras mikrobiell tillväxt 

med hjälp av isopletdiagrammen från WUFI-Pro. 
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.  

Figur 22 Isopletdiagram yttervägg, insida fasad 

5.2.1 Studerat väderstreck för ytterväggarna 
Resultatet av fuktberäkningarna i WUFI-Pro visade en skillnad i fuktkvoter för väggarnas olika 

material i de olika väderstrecken norr, öst, syd och väst enligt Figur 23. Diagrammen där data är 

hämtade från finns i tabell i Appendix D. Den högsta fuktkvoten för samtliga väderstreck sett 

över alla materialskikt beräknas fås i väderstreck norr. För Kalmar beräknades högsta 

fuktkvoten i fasaden ske i riktning söder. Därför valdes att ytterväggarna i riktning norr skulle 

studeras vidare. En koll gjordes även för fasaden i riktning söder i Kalmar. 

 

  

Figur 23 Jämförelse fuktkvot olika väderstreck för Kiruna, Karlstad och Kalmar 
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6 RESULTAT 

6.1 Energi 

6.1.1 Uppvärmningssätt fjärrvärme 
Resultatet från energiberäkningarna med fjärrvärme som uppvärmningssätt resulterade i Figur 

24. För alla tre klimatzoner ligger de beräknade värdena under kraven för de högsta tillåtna 

värden ställda av Boverket för flerbostadshus. Detta medför att det ur energisynpunkt med 

hänsyn till specifik energianvändning och genomsnittlig värmegenomgångskoefficient går att 

bygga ett liknande projekt som Woodcube projektet i Sverige ifall fjärrvärme används som 

uppvärmningssätt och med de antaganden och uppskattningar som är gjorda under 

simuleringarna. De beräknade värdena på specifik energianvändning för Karlstad och Kalmar 

skiljer väldigt lite, cirka 4%. Detta beror på att klimatdatafilerna som användes vid 

simuleringarna inte skiljer så mycket i antal gradtimmar per år.  Enligt (Petersson, 2009) skiljer 

det cirka 7% i gradtimmar mellan Karlstad och Kalmar. En skillnad i antal gradtimmar påverkar 

transmissionsförlusterna. 

 

Figur 24 Diagram över byggnadens specifika energianvändning för fjärrvärme vid de tre olika 

klimatzonerna jämfört med högsta tillåtna värde för respektive klimatzon 

 

Figur 25 Diagram över beräknad genomsnittlig värmegenomgångskoefficient och högsta 

tillåtna värmegenomgångskoefficient för respektive klimatzon 
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6.1.2 Uppvärmningssätt elvärme 
Kraven ställda av Boverket gällande elvärme som uppvärmningssätt är betydligt hårdare ställda 

än de krav som är ställda för andra uppvärmningssätt. Utöver hårdare krav för specifik 

energianvändning, krav på genomsnittlig värmegenomgångskoefficient finns även krav på 

maximal installerad effekt. Den maximala installerade effekten beror på hur stor den 

tempererade golvytan i byggnaden är.  

När elvärme användes som uppvärmningssätt uppfylldes kraven för genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient och installerad eleffekt för uppvärmning. Kraven uppfylldes inte 

för byggnadens specifika energianvändning i samtliga klimatzoner enligt Figur 26. De 

beräknade värdena gjordes med antagandet om att en elpatron var installerad som 

uppvärmningssätt. Detta innebar att byggnaden eventuellt kunde uppfylla kraven med hänsyn 

till specifik energianvändning ifall bergvärme, jordvärme eller luftvärmepump användes istället 

för elpatron. 

 

Figur 26 Diagram över byggnadens specifika energianvändning för eluppvärmning vid de tre 

olika klimatzonerna jämfört med högsta tillåtna värde för respektive klimatzon 

En analys gjordes där den specifika energianvändningen studerades med luft-vattenvärmepump 

eller bergvärme som uppvärmningssätt där de tidigare antagna värdena på värmefaktor 2,9 för 

bergvärme och 1,6 för luft-vattenvärmepump tillämpades. Detta resulterade i att den beräknade 

energin för uppvärmning och även eleffekten för uppvärmning kunde divideras med respektive 

värmefaktor beroende på uppvärmningssätt. I denna analys användes en täckningsgrad för 

värmepumparna på 100% vilket inte riktigt överensstämmer med verkligheten där man 

dimensionerar för en lägre täckningsgrad. Den specifika energianvändningen resulterade i Figur 

27. Den beräknade specifika energianvändningen blev lägre än kraven i samtliga klimatzoner 

förutom då luft-vattenvärmepump användes i klimatzon III Kalmar.  
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Figur 27 Jämförelse specifik energianvändning olika uppvärmningssätt 

Installerad eleffekt för uppvärmning är den maximala effekt som krävs för att bibehålla ett 

normalt klimat i byggnaden under den kallaste dagen på året. Energiberäkningarna visade att de 

beräknade eleffekterna låg under högsta tillåtna värden enligt kraven från Boverket. 

 

Figur 28 Diagram över installerad eleffekt för uppvärmning 
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6.2 Mögel 
Efter fuktsimuleringarna i WUFI-Pro studerades mögeltillväxten vidare där relativa fuktigheten 

i materialen överskred den kritiska gränsen på 75%. Anledningen till detta var att det var där 

mögeltillväxt ansågs kunna ske. Den kritiska relativa fuktigheten överskreds för ytterväggarna i 

samtliga tre orter vid tre ställen motsvarande utsida fasad, insida fasad och utsida Gutex 

Thermosafe mot luftspalten.  

Relativa fuktigheten vid materialskikten varierade rätt rejält under året för de olika orterna 

enligt Tabell 8. Dessa värden är jämförda med de värden från avsnitt 2.2.5 vilka beskriver 

normalt klimat i byggnader. Utsida fasad sägs där variera mellan 70-98% relativ fuktighet och 

material innanför ventilerad fasad 65-80%. Detta medför att de beräknade värdena 

överensstämmer med värdena för normalt klimat i byggnader. En relativ fuktighet lägre än 75% 

i konstruktionens yttre delar under hela simuleringsperioden är orealistiskt ifall fasaden är 

ventilerad. 

 

Tabell 8 Relativ fuktighet variation 

Relativ fuktighet % Utsida fasad Insida fasad G-Thermosafe luftspalt 
Riktvärden 70-98 65-80 65-80 
Kiruna 45-100 45-80 47-80 
Karlstad 53-100 64-89 64-89 
Kalmar 46-100 49-88 49-88 
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6.2.1 Yttervägg Kiruna 
Den relativa fuktigheten i ytterväggens tvärsnitt i Kiruna under hela simuleringens tid 

resulterade i Figur 29 där det gröna området är mellan vilka relativa fuktigheter som det 

varierade mellan. Den röda linjen motsvarar den kritiska relativa fuktigheten på 75% och de 

svarta inringade områdena motsvarar de ställen där mögeltillväxten studerades vidare i WUFI-

Bio. 

 

Figur 29 Bild från simulering i WUFI-Pro tvärsnitt yttervägg, Kiruna riktning norr 

 

De relativa fuktigheterna i de inringade områdena syns i Figur 30 där graferna är plottade under 

ett års tid från i början av januari till slutet av december. De relativa fuktigheterna svänger 

kraftigt och är över 75% främst under vinterhalvåret i samtliga skikt. 

 

Figur 30 Relativ fuktighet under ett års tid vid de inringade områdena i Figur 29 
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Mögeltillväxten i WUFI-Bio beräknades vid de tre kritiska skikten och blev som störst på utsida 

panel. Mögeltillväxt beräknades till 30mm per år enligt Figur 32 vilket resulterade i ett 

mögelindex på cirka 0,064 enligt Figur 31. Detta värde är väldigt lågt då 0 anses som ingen 

mögeltillväxt och 1,0 innebär att viss mögeltillväxt kan ses i mikroskop. För övriga 

materialskikt beräknades mögeltillväxt och mögelindex till 0 vilket medför att ingen 

mögeltillväxt sker. 

 

 

Figur 31 Mögelindex från WUFI-Bio för yttervägg Kiruna där relativa fuktigheten blev högre 

än 75%  

 

Figur 32 Mögeltillväxt för yttervägg Kiruna där relativa fuktigheten blev högre än 75% 
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6.2.2 Yttervägg Karlstad 
Simuleringsresultaten från WUFI-Pro för yttervägg i Karlstad visade ett snarlikt resultat som i 

simuleringen i Kiruna. Den relativa fuktigheten överskred i ytterväggen 75% på samma ställen 

som i Kiruna. 

 

Figur 33 Bild från simulering i WUFI-Pro tvärsnitt yttervägg, Karlstad (Hedmark) riktning 

norr 

De relativa fuktigheterna i de inringade områdena plottade under ett års tid från början av 

januari till slutet av december resulterade i Figur 34. Värdena i Figur 34 skiljer sig en aning mot 

värdena i Figur 30. En orsak till detta är att klimatdatafilen som användes i Karlstad hade 

motstrålning vilket troligtvis hade en viss påverkan på resultatet.  Den relativa fuktigheten vid 

respektive material är högre än 75% främst under vinterhalvåret. 

 

 

Figur 34 Relativ fuktighet under ett års tid vid de inringade områdena i Figur 33 
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Högsta värde på mögelindex beräknat i WUFI-Bio för Karlstad beräknades till cirka 0,139 

vilket medförde en mögeltillväxt på 50mm per år. Detta värde inträffade även det på utsidan av 

fasaden på byggnaden vilket anses vara ok då det inte går att påverka på annat sätt än att 

behandla fasaden med skydd. För de övriga materialskikten uppgår mögelindex till nära 0.  

 

 

Figur 35 Mögelindex för yttervägg Karlstad(Hedmark) där relativa fuktigheten blev högre än 

75% 

 

Figur 36 Mögeltillväxt för yttervägg Karlstad(Hedmark) där relativa fuktigheten blev högre än 

75% 
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6.2.3 Yttervägg Kalmar 
Resultatet från fuktsimuleringarna i WUFI-Pro i Kalmar visade de högsta relativa fuktigheterna 

för de tre studerade orterna. Den kritiska relativa fuktigheten på 75% överskreds där också på 

tre ställen enligt de inringade områdena i Figur 37. 

 

Figur 37 Bild från simulering i WUFI-Pro tvärsnitt yttervägg, Kalmar (Växjö) riktning norr 

 

De relativa fuktigheterna i de inringade områdena under ett års tid från början av januari till 

slutet av december resulterade i Figur 38. Den kritiska relativa fuktigheten beräknades 

överskrida 75% främst under vinterhalvåret. 

 
Figur 38 Relativ fuktighet under ett års tid vid de inringade områdena i Figur 37 
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Mögeltillväxten i WUFI-Bio i Kalmar med Växjö klimatfil beräknades till cirka 50mm per år 

motsvarande ett mögelindex på 0,142 enligt Figur 39.  Värdena är likvärdiga med mögelindex 

och mögeltillväxt beräknade i Karlstad. Det anses inte vara någon risk för mögeltillväxt då 

mögelindex och mögeltillväxt för de övriga materialskikten är nära noll. 

 

 

Figur 39 Mögelindex för yttervägg Kalmar(Växjö) där relativa fuktigheten blev högre än 75% 

 

Figur 40 Mögeltillväxt för yttervägg Kalmar(Växjö) där relativa fuktigheten blev högre än 75% 
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6.2.4 Tak 
Taket studerades i WUFI-Pro där fuktsimuleringen för Kalmar med Kristiansand klimatdatafil 

påvisade de högsta relativa fuktigheterna av de tre orterna enligt Figur 41. Kristiansand var den 

klimatdatafil som mest överenstämde med Kalmar klimatdatafil och som innehöll information 

om motstrålning och molnindex vilket var kritisk information för att utföra fuktsimuleringar för 

taket.   

 

Figur 41 Kalmar (Kristiansand klimatdatafil), tvärsnitt över tak 

För taket beräknades 75% relativ fuktighet överskridas endast nära utsidan av byggnaden. Detta 

ansågs inte utgöra någon risk ur fuktsynpunkt då både skiktet med bitumenpapp och 

fenolskumisolering är icke biologiska och mögelpåväxt begränsad på dessa material.  Det finns 

dock risk att det kan bildas kondens mellan takpapp och isolering i Kalmar. Detta beror på att 

medeltemperaturen i Kalmar(Kristiansand klimatdatafil) är en aning högre än vid 

Karlstad(Hedmark klimatdatafil) och Kiruna(Karasjok klimatdatafil). En koll avseende 

mögelindex mellan tätskikt och massivträelementet 210mm från utsida gjordes ändå i WUFI-

Bio enligt nedan i Figur 42 för samtliga orter. Mögelindex beräknades där till 0 i samtliga orter 

för det valda studerade området. Det eventuella problemet med kondens mellan takpapp och 

isolering i Kalmar studerades inte vidare. 
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Figur 42 Mögelindex =0 för samtliga orter mellan tätskikt och massivträelement 

I Figur 43 ses relativa fuktigheten under hela simuleringens tidsperiod på sex år i 
materialskiktet mellan massiva träelementet Holz100 och tätskiktet med bitumen. Det syns 
tydligt att relativa fuktigheten aldrig överskrider 75% under den tidsperiod simuleringen är 
utförd. Den högsta relativa fuktigheten beräknades till cirka 65% i augusti månad.  Varje 
svängning i grafen motsvarar ett år under simuleringen. Det föreligger alltså ingen risk att 
mögeltillväxt uppstår i takkonstruktionen. 

 
Figur 43 Kalmar(Kristiansand klimatdatafil) Diagram över relativ fuktighet och temperatur 

över tidsperioden 6 år för materialskikt Holz100 i trä vid tätskiktet av bitumen 
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6.3 Röta 
Förutsättningarna för att röta ska bildas är beroende på fuktkvot i materialen. Den kritiska 

fuktkvoten i trä samt träfiberskivorna är 20%. Om fuktkvoten överskrids bör den inte 

överskridas under en längre tid. De tvärsnitt där fuktkvoten studerades var i yttervägg och i tak. 

Fuktkvot i yttervägg och tak studerades i Kalmar då det är där de högsta beräknade fukthalterna 

i material blev. 

6.3.1 Yttervägg 
Under simuleringarna överskred fuktkvoten 20% vid ytan av flera material men detta ansågs 

inte utgöra några större problem och istället studerades fuktkvoten över hela materialskikten. 

Anledningen till detta var att materialskikten är så pass tunna och fuktkvoten ansågs vara 

konstant över varje skikt på grund av att trä är ett hygroskopiskt material som strävar efter 

fuktjämvikt. Dessutom studeras fuktkvoten i WUFI-Pro enklast över ett helt materialskikt. Den 

beräknade fuktkvoten enligt Figur 44. 

 

Figur 44 Fuktkvot yttervägg Kalmar(Växjö) söder, yttervägg Kalmar (Växjö) norr 

De högsta beräknade fuktkvoterna i materialskikten resulterade i Tabell 9. Endast ett av värdena 

för respektive väderstreck överskrider där 20%. Detta höga beräknades inträffa vid panelen av 

lärkträ. Höga fuktkvoter beräknades även mellan de två träfiberskivorna i granskiktet. Denna 

beräknades till 19,1% i norr vilket är högt. 
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Tabell 9 Högsta beräknade fuktkvoter i material 

 

 

 

 

Fuktkvoten i panelen sett över ett års tid efter jämvikt i materialet inställt sig resulterade i Figur 

45. Fuktkvoten i materialet är över den kritiska gränsen på 20% i större delar av året, från 

början slutet av september till och med slutet av april. Fuktkvoten är lägre än 20% endast under 

sommaren. 

 

Figur 45 Fuktkvoten i panelen plottad under ett års tid i riktning söder med Kalmar(Växjö) 

klimatfil, blåa linjen är kritiska fuktkvoten 20% 

  

Material: fuktkvot (%) fuktkvot (%) 
 Söder Norr 
Fasad lärkträ 32,0 29,3 
Träfiberskiva Gutex Thermosafe 15,7 15,7 
Granskikt 18,7 19,1 
Träfiberskiva Gutex Multiplex 10,9 11,1 
Massivträelement Holz100 15,7 15,6 
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Fuktkvoten i granskiktet mellan träfiberskivorna överskrider aldrig 20%. Den högsta beräknade 

fuktkvoten enligt Tabell 9 19,1% och lägsta enligt Figur 46 16,4% vilket inträffar under 

sommaren. 

 

Figur 46 Fuktkvoten i granskiktet mellan träfiberskivorna Gutex Thermosafe, Gutex Multiplex 

under ett års tid i riktning norr med Kalmar(Växjö) klimatfil, blåa linjen är kritiska fuktkvoten 

20% 

6.3.2 Tak 
Rötbildning kan ske i taket i de biologiska materialen av trä. Ingen rötbildning antas kunna ske i 

takpappen eller i fenolskumsisoleringen. Fuktkvoten i taket beräknades ligga långt under 20% 

för massivträelementet Holz100 under hela simuleringens tid. Detta medför att det inte finns 

någon risk att rötbildning kommer ske. Inga detaljstudie valdes att göra då risken ansågs vara 

obefintlig. 

 

Figur 47 Fuktkvot tak Kalmar (Kristiansand) 
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7 SLUTSATS 

Energisimuleringarna visar på att det går att bygga ett liknande projekt som Woodcube i 

Sverige med hänsyn till Boverkets senaste krav gällande specifik energianvändning och 

genomsnittlig värmegenomgångskoefficient. De förutsättningar som krävs är att för fjärrvärme 

antaganden om normal energiförbrukning görs. För luft-vattenvärmepump eller bergvärme 

vilka beskrivs som elvärme kan kraven uppfyllas om antagandena om normal 

energiförbrukning samt värmefaktor för luft-vattenvärmepump och bergvärme görs. Dock 

klarade inte byggnaden kraven för specifik energianvändning med luft-vattenvärmepump i 

Kalmar eller med elpatron i någon av orterna. Ifall dessa kriterier uppfylls klarar byggnaden de 

senaste krav ställda från Boverket med hänsyn tagen till specifik energianvändning och 

genomsnittlig värmegenomgångskoefficient och för elvärme maximal installerad eleffekt för 

uppvärmning. 

Fuktsimuleringarna gjorda i Wufi-Pro och Wufi-Bio visade att det inte föreligger någon större 

risk för mögeltillväxt i de två studerade konstruktionsdelarna yttervägg eller takkonstruktion. 

Detta resultat är fått med de använda klimatdatafilerna och antagandena om luftomsättning i 

luftspalt och använda materialparametrar som är hämtade från materialdatabas med nämnvärt 

lika parametrar. 

Relativa fuktigheten i yttervägg beräknades överskrida 75% relativ fuktighet i samtliga orter 

någon gång under simuleringarna, främst under vinterhalvåret.  Detta beräknades inträffa vid tre 

materialskikt i yttervägg vilka var utsida fasad, insida fasad samt ytan av träfiberskivan Gutex 

Thermosafe vid luftspalt. Den höga relativa fuktigheten anses inte orsaka några problem med 

mikrobiell  tillväxt  med  hänsyn  till  resultat  från  WUFI-Bio  och  till  2.2.5  normalt  klimat  i  

byggnader. 

Den beräknade mögeltillväxten i WUFI-Bio blev näst intill obefintlig på samtliga material i 

yttervägg för alla tre orter. Den största mögeltillväxten beräknades för yttervägg till mögelindex 

0,142 på utsida fasad i Kalmar(Växjö klimatfil). Ett mögelindex mellan 0-1 beskrivs enligt 

(Viitanen & Ritschkoff, 1991) som obefintlig till synlig i mikroskop.  

Fuktkvoten beräknades överskrida 20% under sju månader under vinterhalvåret för panelen av 

Lärk. Detta inträffade i yttervägg då Kalmar med Växjö klimatdatafil var vald. Fuktkvoten 

beräknades till högst 32% under januari. Denna höga fuktkvot medför en risk att rötbildning 

kommer ske. Speciellt då lärk är relativt känsligt för rötbildning. 
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Ifall liknande projekt skulle byggas i Sverige är det på grund av de höga byggnadskostnaderna 

endast rimligt att bygga vid områden med befintligt höga bostadspriser. Detta är på grund av att 

det annars skulle vara svårt att få projektet att bli ekonomiskt lönsamt då byggnadskostnaderna 

för ett liknande projekt är väldigt höga. 

  



 
 

61 
 

8 DISKUSSION 

8.1 Energi 
Syftet i rapporten var att studera byggnaden ur en byggfysikalisk synpunkt. Det finns en mängd 

parametrar som är antagna både i energiberäkningarna och i fuktberäkningarna.  Resultaten i 

detta arbete beror till stor del på de val och antaganden gjorda i beräkningarna. I de energikrav 

som är ställda finns möjlighet att påverka den specifika energianvändningen då vissa av de 

antagna värdena kan skilja väldigt mycket från fall till fall och är svåra att definiera. Genom att 

ändra värden för tappvarmvattenförbrukning, elförbrukning och justering av innetemperaturen 

kan den specifika energianvändningen ändras. Dessutom skulle antalet boende i byggnaden 

kunna justeras vilket skulle resultatera i att värmetillskottet från personer skulle ändras utan att 

simuleringarna behöver bli fel. På motsvarande sätt finns möjlighet att påverka den 

genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten där antaganden om köldbryggor är gjorda efter 

standardvärden.  

I jämförelsen om ifall andra uppvärmningssätt än elpatron klarar kraven finns antaganden om 

värmefaktorer för bergvärmepump luft-vattenvärmepump. Värmefaktorn är varierande 

beroende på klimatet kring byggnaden och varierar dessutom beroende på årstid. Olika 

tillverkare av värmepumpar brukar uttrycka värmefaktorn som en COP faktor vilken varierar 

mellan olika tillverkare och modell. De antagna värdena i projektet ligger under de flesta COP 

värdena antagna av tillverkare. I detta arbete har värmefaktorn antagits vara konstant över året 

vilket inte överensstämmer med verkligheten. Dessutom togs ingen hänsyn till täckningsgrad 

för värmepumparna då det i arbetet antogs 100 % täckningsgrad. I verkligheten dimensionerar 

man pumpar för en lägre täckningsgrad för att de ska hålla bättre. Detta skulle resultera i en 

högre specifik energianvändning då en viss del av uppvärmningen görs med hjälp av elpatron. 

Elpatronen bidrar till uppvärmningen när täckningsgraden inte är 100 %. 

I modellen över byggnaden i IDA Ice finns inte källarvåningen med. Anledningen till detta är 

att den inte tillhör klimatskalet då den är ouppvärmd. Detta resulterade i att beräkningarna inte 

helt överensstämmer med verkligheten då programmet räknar som att trapphus i källare samt 

källartak gränsar mot mark. Detta har förmodligen inte så jättestor påverkan på 

energiberäkningarna. 
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8.2 Fukt 
I arbetets tidigare skede planerades att lägga ned en större mängd arbete på 

energisimuleringarna. Detta övergick till att arbetsfördelningen mellan energi och fukt blev 

ungefär lika stor. Orsaken till detta var att det var en stor mängd simuleringar som skulle göras i 

två olika datorverktyg som jag till en början inte hade någon kunskap om.  

I fuktberäkningarna överensstämmer inte alla materialparametrar med värdena använda i 

energiberäkningarna. Detta beror på att material från materialdatabasen i WUFI valdes då 

sorptionskurvor är rätt likvärdiga för trämaterial. De material från materialdatabasen med 

materialparametrar vilka mest överenstämde med materialen i projektet valdes. Till en början 

justerades materialparametrarna från materialdatabasen så att de liknade de använda i projektet. 

Detta resulterade i att fuktsimuleringarna blev missvisande. Fuktkvoterna blev då orealistiska 

på grund av att när densitet för materialen ändrades blev fuktkapaciteten fel. På grund av detta 

justerades aldrig densiteten för materialen valda i programmet. Däremot justerades 

värmeledningstalet. För fasaden valdes ett material med densitet lägre än för Lärk. I 

verkligheten påverkar detta fuktkvoten en aning då tyngre trämaterial brukar ha en lägre 

fuktkvot vid samma relativa fuktighet i jämförelse till lättare trämaterial. 

Beräkningssättet i WUFI-Bio är ifrågasatt av vissa. Programmet räknar som att en mögeltillväxt 

sker då den beräknade kritiska fukthalten i sporerna överskrids. När kritiska fukthalten i sporen 

inte överskrids står mögeltillväxten helt stilla. När sedan mögeltillväxten börjar igen fortsätter 

den vid samma ställe som innan mögeltillväxten avtog. Detta är lite motsägelsefullt när det 

gäller beräkningarna av mögelsporernas tillväxtlängd. Att enbart studera isopletdiagrammen 

från WUFI-Pro för de materialskikt i ytterväggar med relativ fuktighet högre än 75% och 

avgöra ifall mögeltillväxt kommer ske är även det svårt. 
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8.3 Jämförelse med energiberäkning gjord i samband med Woodcube 

byggnationen 
I jämförelsen med tidigare gjord energiberäkning i samband med byggnationen av Woodcube 

framgick en mängd skillnader med de energiberäkningarna gjorda i detta arbete. Ett värde för 

köldbryggor var där antaget till 4W/K vilket är ett lågt värde, cirka 1% av genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficienten. I detta arbete beräknades köldbryggorna till 30,78W/K vilket 

motsvarar 7,88% av den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten. Detta värde 

beräknades efter standardvärden och efter handberäkning av köldbrygga vid anslutning 

mellanbjälklag/yttervägg. En annan jämförelse med använda gradtimmarna i deras 

energiberäkningar var att de hade antagit en låg innetemperatur (19°) samt gradtimmar 

≈90 000Kh/år vilket motsvarar att de placerade byggnaden i Kalmar med ≈19°C 

innetemperatur. 

Det finns även svårigheter att jämföra den specifika energianvändningen beräknad i detta arbete 

med deras då den specifika energianvändningen i tyska normer delas upp i primär- och 

slutgiltig energianvändning. Den primära energianvändningen multipliceras med en faktor 

beroende på hur miljövänlig byggnadsprocessen är. I primär energianvändning ingår 

uppvärmningsbehov och tappvarmvatten vilket antas beskriva den specifika 

energianvändningen. Primära energianvändningen i Woodcube multiplicerades med en faktor 

på 0,464 vilket mer än halverade deras primära energianvändning. Den beräknade primära 

energianvändningen i Woodcube blev 20,8kWh/m2.  
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APPENDIX 

Appendix A Handberäkningar 

Appendix A.1 Förenklad beräkning av köldbrygga anslutning 

mellanbjälklag/yttervägg 
Förenklad beräkning av köldbrygga vid anslutning mellanbjälklag och yttervägg. 

 

Figur 48 Infästning mellanbjälklag och yttervägg (Thoma, Erwin, 2012) 

För att utföra beräkningen av köldbryggans storlek jämfördes U-värdet för ytterväggen samt U-

värdet för mellanbjälklaget, d.v.s. de två yttersta skikten av mellanbjälklaget består av massivträ 

7,7cm på ovansidan respektive undersidan av mellanbjälklaget. U-värdet för ytterväggen 

beräknades enligt Tabell 10. 

Tabell 10 U-värde yttervägg 

Yttervägg d(mm) λ(W/mK) R 
Rsi   0,13 0,13 
Thoma Holz 100 251 0,08 3,18 
Gutex Multiplex 35 0,04 0,80 
Gran 29 0,13 0,22 
Gutex Thermosafe 40 0,04 1,08 
Rse   0,04 0,04 
    ∑ 5,45 
    Uyttervägg (W/m2K) 0,18 
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Tabell 11 U-värde mellanbjälklag 

 

 

 

 

 

U-värdet för ytterväggen enligt Tabell 10 jämfördes med U-värdet vid infästningen 
mellanbjälklag/yttervägg i Tabell 11. Detta resulterade i en differens enligt ekvation: 

 ä − ä = 0,18 − 0,34 = −0,16 / .    

Denna köldbrygga antas vara endimensionell och befinna sig vid de två lagren massivträ i 
mellanbjälklaget som är 7,7cm tjocka vardera. Totalt sett på ovan- och undersidan av bjälklaget 
2*7,7cm = 15,4cm. Detta medför en transmissionsförlust i form av en linjär köldbrygga enligt 
ekvation 141414. 

− , ∙ 0,154 = −0,025 /      

Vilket kan jämföras med värdet för motsvarande köldbrygga i avsnitt 2.3.5, anslutning 
mellanbjälklag och yttervägg 0,02W/mK. 

Mellanbjälklag d (mm) λ(W/mK) R 
Rsi   0,13 0,13 
Gran 355 0,13 2,73 
Rse   0,04 0,04 
    ∑ 2,90 
    Umellanbjälklag (W/m2K) 0,34 
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Appendix A.2 Beräkning krav för installerad eleffekt för uppvärmning 

Klimatzon l (Kiruna) 

 Effektkrav 5,5kW plus tillägg då den uppvärmda golvytan Atemp är större än 130m2. Detta 

tillägg beräknas enligt ekvation nedan. Den uppvärmda golvytan Atemp är för Woodcube 

beräknas nedan  

15 ∙ 15 ∙ 5 å + 5 ∙ 5 = 1150  

0,035( − 130)      

Det totala effektkravet i klimatzon I blir 

5,5 + 0,035 − 130 = 5,5 + 0,035(1150− 130) = 41    

Maximal installerad eleffekt i klimatzon I uträknat till 41kW. 

Klimatzon ll (Karlstad) 

Effektkrav 5,0kW plus tillägg då den uppvärmda golvytan Atemp är större än 130m2. Detta 

tillägg beräknas enligt nedan 

0,030( − 130)      

Det totala effektkravet i klimatzon l blir  

5,0 + 0,030 − 130 = 5,0 + 0,030(1150− 130) = 36    

Maximal installerad eleffekt i klimatzon ll uträknat till 36kW. 

Klimatzon lll (Kalmar) 

Effektkrav 4,5kW plus tillägg då den uppvärmda golvytan Atemp är större än 130m2. Detta 

tillägg beräknas enligt nedan  

0,025( − 130)      

Det totala effektkravet i klimatzon l blir 

4,5 + 0,025 − 130 = 4,5 + 0,025(1150− 130) = 30   

Maximal installerad eleffekt i klimatzon ll uträknat till 30kW.  
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Appendix A.3 Luftläckage 
Maximalt luftläckage vid tryckskillnad ±50 Pa bör inte ligga över värdet enligt 2.3.4.3 0,8l/sm2  

för bostäder. Det uträknade luftläckaget från energiberäkningarna blev 473,2l/s vid 

lufttryckskillnad ±50 Pa. För att jämföra det uträknade värdet med kravet på 0,8/sm2 

dividerades värdet med klimatskärmens totala area.  

Klimatskärmens Area = 1423m2 

Luftläckageförlusterna blir enligt nedan 

, = 0,33 /           

Och klarar gränsen enligt nedan 

0,33 / ≤ 0,8 /     

 

Appendix B Materialdata IDA Ice 
Material Densitet 

(kg/m3) 
Specifik värmekapacitet 

c (J/kgK) 
Värmeledningstal 
λ (W/mK) 

Gran 600 1600 0,13 
Lärk 600 1600 0,13 
Gutex Thermosafe 110 2100 0,037 
Gutex Multiplex 200 2100 0,044 
Trä Holz100, yttervägg 450 1600 0,079 
Trä Holz100, tak 450 1600 0,13 
Fenolisoleringsskum 40 800 0,024 
Armerad betong 2300 900 2,3 
Oarmerad betong 2000 1000 1,4 
Bärplatta 500 1000 0,13 
Mineralull 040 50 800 0,04 
Mineralull 035 50 800 0,035 
Bitumen takpapp DIN 52143 1200 500 0,17 
Bitumen takpapp DIN 52129 1200 500 0,17 
Gipsputs 970 1090 0,55 
Träfiberisolering 100 800 0,04 
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Appendix C Beräkningsrapporter IDA Ice 
Wind driven infiltration airflow rate  473.241 l/s at 50.000 Pa  

Building envelope  Area [m2]  U [W/(K m2)]  U*A [W/K]  % of total  

External walls  732.38  0.16  116.46  29.81  

Roof  224.00  0.10  22.93  5.87  

External floor  225.00  0.15  32.87  8.41  

Windows  241.73  0.78  187.64  48.03  

External doors  0.00  0.00  0.00  0.00  

Thermal bridges    30.78  7.88  

Sum1/Weighted average2  1423.111  0.272  390.681  100.00  

 

Thermal bridges  Area or Length  Avg. Heat conductivity  Sum [W/K]  

External wall - Internal slab  527.99 m  0.010 W/(K m)  5.280  

External wall - Internal wall  0.00 m  0.000 W/(K m)  0.000  

External wall - External wall  77.80 m  0.030 W/(K m)  2.334  

Window perimeter  458.72 m  0.020 W/(K m)  9.174  

External door perimeter  0.00 m  0.000 W/(K m)  0.000  

Roof - External wall  73.25 m  0.020 W/(K m)  1.465  

External slab - External wall  77.79 m  0.100 W/(K m)  7.779  

Balcony floor-External walls  36.00 m  0.132 W/(K m)  4.752  

External slab - Internal wall  0.00 m  0.009 W/(K m)  0.000  

Roof - Internal wall  0.00 m  0.000 W/(K m)  0.000  

Exteral walls - Inner corners  3.00 m  0.000 W/(K m)  0.000  

Total envelope  1423.11 m2  0.000 W/(K m2)  0.000  

Extra losses  -  -  -0.000  

Sum  -  -  30.785  

 

Windows  Area 

[m2]  

U Glass [W/(K 

m2)]  

U Frame [W/(K 

m2)]  

U Total [W/(K 

m2)]  

U*A 

[W/K]  

Shading factor 

g  

N  79.80  0.74  0.74  0.74  59.08  0.50  

E  61.44  0.79  0.79  0.79  48.77  0.50  

S  34.97  0.88  0.88  0.88  30.64  0.50  

W  64.53  0.74  0.74  0.74  47.95  0.50  

R  1.00  1.10  2.00  1.19  1.19  0.65  

Sum1/Weighted 

average2  

241.731  0.782  0.782  0.782  187.641  0.502  

 

Air handling 

unit  

Pressure head 

supply/exhaust [Pa/Pa]  

Fan efficiency 

supply/exhaust [-/-]  

System SFP 

[kW/(m3/s)]  

Heat exchanger temp. ratio/min 

exhaust temp. [-/C]  

AHU  600.00/400.00  0.60/0.60  1.00/0.67  0.80/1.00  

 

Comparative Report  
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Project Jämförelse resultat från IDA  
   
  Simulated  2014-03-26 16:32:49  

Supplied Energy 

   
Kalmar EL  Kalmar Fjärrv  Karlstad El  Karlstad Fjärrv  
kWh  kWh/m2  kWh  kWh/m2  kWh  kWh/m2  kWh  kWh/m2  

Lighting, facility  12086  10.5  12086  10.5  12083  10.5  12083  10.5  

Electric cooling  0  0.0  0  0.0  0  0.0  0  0.0  

HVAC aux  5785  5.0  5785  5.0  5780  5.0  5780  5.0  

Electric heating  55203  47.8        58973  51.1        

   Total, Facility 
electric  73074  63.3  17871  15.5  76836  66.5  17863  15.5  

                              

District heating        55203  47.8        58973  51.1  

   Total, Facility 
district  0  0.0  55203  47.8  0  0.0  58973  51.1  

   Total  73074  63.3  73074  63.3  76836  66.5  76836  66.5  

   
 

Equipment, tenant  12086  10.5  12086  10.5  12083  10.5  12083  10.5  

   Total, Tenant 
electric  12086  10.5  12086  10.5  12083  10.5  12083  10.5  

   Grand total  85160  73.8  85160  73.8  88919  77.0  88919  77.0  

 

   
Kiruna EL Kiruna Fjärrv  
kWh  kWh/m2  kWh/  kWh/m2  

Lighting, facility  12089  10.5  12089  10.5  

Electric cooling  0  0.0  0  0.0  

HVAC aux  5738  5.0  5738  5.0  

Electric heating  89556  77.6        

   Total, Facility electric  107383  93.0  17827  15.4  

                  

District heating        89556  77.6  

   Total, Facility district  0  0.0  89556  77.6  

   Total  107383  93.0  107383  93.0  

   
 

Equipment, tenant  12089  10.5  12089  10.5  

   Total, Tenant electric  12089  10.5  12089  10.5  

   Grand total  119472  103.5  119472  103.5  
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   Eleffekt för uppvärmning 

Kiruna 33kW 

Karlstad 25 kW 

Kalmar 22 kW 

Systems Energy 

Used energy 

kWh 
Case  Zone heating Zone cooling AHU heating AHU cooling Dom. hot water 

   
Kalmar EL  23361.5  0.0  0.0  0.0  31859.0  
Kalmar Fjä  23361.5  0.0  0.0  0.0  31859.0  
Karlstad E  27137.3  0.0  0.0  0.0  31859.0  
Karlstad F  27137.3  0.0  0.0  0.0  31859.0  
Kiruna EL  57741.0  0.0  0.0  0.0  31859.0  
Kiruna FJä  57741.0  0.0  0.0  0.0  31859.0  

 

 
Utilized free energy 
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kWh 

Case  AHU heat 
recovery  

AHU cold 
recovery  

Plant heat 
recovery  

Plant cold 
recovery  

Solar 
heat  

Ground 
heat  

Ground 
cold  

Ambient 
heat  

Ambient 
cold  

   
  

Kalmar EL  39711.9  -0.6                       
Kalmar Fjä  39711.9  -0.6                       
Karlstad E  43109.0  -0.0                       
Karlstad F  43109.0  -0.0                       
Kiruna EL  59544.0  -0.0                       
Kiruna FJä  59544.0  -0.0                       

 

 
Auxiliary energy 

kWh 
Case  Humidification Fans  Pumps 

   
 

Kalmar EL     5785.1  0.0  
Kalmar Fjä     5785.1  0.0  
Karlstad E     5779.8  0.0  
Karlstad F     5779.8  0.0  
Kiruna EL     5737.5  0.0  
Kiruna FJä     5737.5  0.0  
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Energy for all zones (sensible only) 
During heating 

kWh 

Case  
Envelope & 

Thermal 
bridges  

Internal 
Walls and 

Masses  

Window 
& Solar  

Mech. 
supply 

air  

Infiltration 
& Openings  

Occu-
pants  

Equip-
ment  Lighting 

Local 
heating 

units  

Local 
cooling 
units  

Net 
losses  

   

Kalmar 
EL  -17910.4  1568.3  -11016.7  -9213.4  0.0  3093.8  6395.5  6395.5  22552.2  0.0  -1831.4  

Kalmar 
Fjä  -17910.4  1568.3  -11016.7  -9213.4  0.0  3093.8  6395.5  6395.5  22552.2  0.0  -1831.4  

Karlstad 
E  -20100.2  1748.7  -12979.3  -9861.7  0.0  3306.2  6831.7  6831.7  26194.2  0.0  -1937.2  

Karlstad 
F  -20100.2  1748.7  -12979.3  -9861.7  0.0  3306.2  6831.7  6831.7  26194.2  0.0  -1937.2  

Kiruna 
EL  -34477.9  1519.7  -22848.6  -18931.8  0.0  4404.7  9137.8  9137.8  55734.3  0.0  -3613.4  

Kiruna 
FJä  -34477.9  1519.7  -22848.6  -18931.8  0.0  4404.7  9137.8  9137.8  55734.3  0.0  -3613.4  
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During cooling 

kWh 

Case  
Envelope & 

Thermal 
bridges  

Internal 
Walls and 

Masses  

Window 
& Solar  

Mech. 
supply 

air  

Infiltration 
& Openings  

Occu-
pants  

Equip-
ment  Lighting 

Local 
heating 

units  

Local 
cooling 
units  

Net 
losses  

   
 

Kalmar 
EL  -9078.6  -1628.0  16264.1  -12930.6  0.0  992.7  4657.3  4657.3  0.0  0.0  -2830.5  

Kalmar 
Fjä  -9078.6  -1628.0  16264.1  -12930.6  0.0  992.7  4657.3  4657.3  0.0  0.0  -2830.5  

Karlstad 
E  -7523.6  -1741.0  13416.9  -10900.8  0.0  1010.8  4097.8  4097.8  0.0  0.0  -2370.9  

Karlstad 
F  -7523.6  -1741.0  13416.9  -10900.8  0.0  1010.8  4097.8  4097.8  0.0  0.0  -2370.9  

Kiruna 
EL  -3701.3  -1207.8  6034.7  -4134.7  0.0  523.9  1705.6  1705.6  0.0  0.0  -888.3  

Kiruna 
FJä  -3701.3  -1207.8  6034.7  -4134.7  0.0  523.9  1705.6  1705.6  0.0  0.0  -888.3  

 

 
 
IDA Indoor Climate and Energy  
Version: 4.51  
License: IDA40:ED179/O7Q7E (educational license)  
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Appendix D Beräkningsrapporter WUFI
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Kiruna 
      Yttervägg maximat vatteninehåll i byggnadsdel [kg/m3] 

  Byggnadsdel Fasad Luftspalt G-Thermosafe Granskikt G-Multiplex Holz100 
Norr 122,63 0,02 14,91 86,58 10,74 77,02 
Öster 121,10 0,02 14,84 85,45 10,58 76,76 
Söder 117,69 0,02 14,67 84,52 10,50 76,66 
Väster 120,65 0,02 14,83 85,48 10,59 76,79 

       Totalt vatteninnehåll [kg/m2] 
    

 
Start Slut Min Max 

  Norr 15,53 24,5 15,53 26,2 
  Öster 15,53 24,3 15,53 26,06 
  Söder 15,53 24,75 15,53 25,82 
  Väster 15,53 24,8 15,53 26,03 
  

       
Karlstad (Hedmark, Norge) 

   Yttervägg maximalt vatteninnehåll i byggnadsdel [kg/m3] 
  Byggnadsdel Fasad Luftspalt G-Thermosafe Granskikt G-Multiplex Holz100 

Norr 140,16 0,02 17,25 97,34 12,5 80,29 
Öster 138,57 0,02 17,19 96,12 12,34 80,05 
Söder 134,76 0,02 17,16 95,57 12,27 79,87 
Väster 138,35 0,02 17,05 95,79 12,31 80 
Totalt vatteninnehåll [kg/m2] 

    
 

Start Slut Min Max 
  Norr 15,53 27,21 15,53 27,29 
  Öster 15,53 27,04 15,53 27,66 
  Söder 15,53 26,78 15,53 27,31 
  Väster 15,53 27 15,53 27,18 

  
Kalmar (Växjö) 

     Yttervägg maximalt vatteninnehåll i byggnadsdel [kg/m3] 
  Byggnadsdel Fasad Luftspalt G-Thermosafe Granskikt G-Multiplex Holz100 

Norr 149,59 0,02 17,28 97,27 12,24 79,77 
Öster 153,16 0,02 17,25 96,28 12,06 79,43 
Söder 163,34 0,02 17,25 95,66 11,98 79,31 
Väster 154,54 0,02 17,26 96,29 12,06 79,47 
Totalt vatteninnehåll [kg/m2] 

    
 

Start Slut Min Max 
  Norr 15,53 27,72 15,53 27,78 
  Öster 15,53 27,52 15,53 27,71 
  Söder 15,53 27,33 15,53 27,79 
  Väster 15,53 27,55 15,53 27,69 

   
Högsta beräknade fukthalter i tak [kg/m³] 

  
 

Takpapp Fenolskum Tätskikt Holz100 
Kiruna(Karasjok) 0,37 2,15 0 50,01 
Karlstad(Hedmark) 0,33 1,84 0 50,01 
Kalmar(Kristiansand) 0,69 1,91 0 50,01 
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Tak relativ fuktighet resultat från simuleringar 

 

 

Yttervägg relativ fuktighet resultat från simuleringar 
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Fuktkvoter i yttervägg 

 

Fuktkvoter i tak 
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ISOPLET DIAGRAM FÖR YTTERVÄGGAR MOT NORR 

Kiruna yttervägg norr 
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Karlstad (Hedmark) yttervägg norr 
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Kalmar (Växjö) yttervägg norr 
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Appendix D.1 Beräkningsrapporter WUFI-Bio 

Kiruna yttervägg norr 

 

 

Utsida panel
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Insida panel 

 

Gutex Thermosafe
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Kiruna tak skikt mellan tätskikt asfalt och massivträ Holz100 210mm in från utsida 

 

Temperatur i rött, relativ fuktighet grönt 
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Karlstad yttervägg norr(Hedmark) 

 

Utsida panel
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Insida panel

 

Gutex Thermosafe utsida vid luftspalt

 

Gutex Thermosafe insida mot granskikt
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Karlstad tak (Hedmark)skikt mellan tätskikt asfalt och massivträ Holz100 210mm in från utsida 
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Kalmar yttervägg norr (Växjö) 

 

 

Utsida panel
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Insida panel

 

Gutex Thermosafe utsida

 

Gutex Thermosafe insida
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Kalmar tak (Kristiansand) 
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Mögelindex/Mögeltillväxt tak 

 

 

  



 
 

105 
 

Appendix E Plan- och fasadritningar 
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