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II 

Förord 
Detta är ett examensarbete som gjorts för att slutföra mina studier på Luleå Tekniska 

Universitet inom programmet Civilingenjör Arkitektur med inriktning Husbyggnad. 

Utbildningen motsvarar totalt sett 300 högskolepoäng. Studien hade sin startpunkt i november 

2019. 

 

I och med detta arbete så vill jag säga tack till Lars Stehn på Luleå Tekniska Universitet som 

har varit min handledare och hjälpt mig med att bolla idéer och diskutera problem som 

uppstått under hela arbetets gång. Har varit roligt att få lära känna dig lite bättre och tagit del 

av ditt engagemang i att hjälpa studenter. Vill även tacka Sofia Lidelöw på Luleå Tekniska 

Universitet som ställt upp som examinator och för all hjälp jag fått när frågor inom ditt 

område dykt upp. 

 

Sedan vill jag tacka Oskar Mangold på WSP, som hjälp mig att hålla arbetet relevant för WSP 

samt hjälpt mig att få tag på underlag och stöttat mig i arbetet via frekventa avstämningar. 

Vill även tacka Ulf Ingvarsson som gett mig möjligheten att utföra denna studie och 

resterande personer på byggprojektering i Linköping på WSP för att ha svarat på frågor och 

låtit mig jobba med examensarbetet omgiven av kunniga inom byggbranschen. Har varit 

roligt att få lära känna alla personer på WSP lite bättre. Till sist vill jag tacka Wilhelm 

Sunesson på WSP i Linköping för att ha hjälpt mig mycket med frågor och antaganden kring 

brandberäkningarna i studien. Är tacksam över att ha fått in en fot i arbetslivet och att jag fått 

möjligheten att knyta kontakter inför mitt framtida arbetsliv. 
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Sammanfattning 
Sverige är berikat med en mycket stor areal av skog, vilket ger oss stora möjligheter till att 

utnyttja trä som ett närproducerat konstruktionsmaterial. Detta betyder att vi har en stor 

förnybar källa nära till hands som alltid kan vara tillgänglig om vi använder den på rätt sätt, 

vilket i sin tur skapar fördelar för miljön och ytterligare intresse till att använda trästommar 

och träbaserade material i alla möjliga sorts byggnader. När det kommer till byggnadsdelar så 

görs vissa val av material och byggteknik för att klara av krav på exempelvis ljud, brand, 

värmeledningsförmåga och bärförmåga. Syftet med detta arbete är att visa vilka inriktningsval 

och materialval man bör fokusera på ur klimatsynpunkt när det kommet till beslut gällande 

olika konstruktionslösningar i träbyggnadssystem. I arbetet så är målet att klimatpåverkan 

från olika väggar av konstruktionsvirke respektive korslimmat trä (KL-trä) studeras i detalj 

och en översiktlig inblick i bjälklags påverkan ges.  

 

Väggarnas utformning är framtagna av författaren med beräkningar i Excel utifrån specifika 

krav på U-värde, bärförmåga och brand förutom för KL-träväggarna där brandlastfallet 

kontrollerades med hjälp av programvaran SPFit2.0. Inga beräkningar görs för ljudkrav utan 

behandlas endast i text. En funktionell enhet är det ramverk med krav som används för 

samtliga byggnadsdelar för att göra de jämförbara med varandra. Referensprojektet i studien 

är en förskola med två våningar och den funktionella enheten som använts är baserad på 

referensprojektet och därav de krav som ställs på den byggnadstypen. Totalt 60 stycken 

väggar har studerats och består av både ytterväggar och innerväggar. Resultaten bygger på 

livscykelanalyser och är framtagna via verktyget Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg 

(BM). Två stycken bjälklag har studerats varav båda består av KL-trä. Bjälklagen är tagna 

från existerande projekt som omfattar en förskola med två våningar och som har trästomme. 

 

Resultatet visar att, för att minska klimatpåverkan, kan och bör brandgips undvikas i de 

studerade stomsystemen. Beklädnader som man bör rikta in sig på ur klimatperspektivet är 

vanliga gipsskivor och ensamstående träbaserade skivor där möjligheten finns. 

Cellulosaisolering eller stenull bör användas istället för glasull. Densiteten hos stenullen kan 

ha en relativt stor negativ påverkan på resultatet och bör hållas låg ur klimatsynpunkt. En 

optimering ur klimatsynpunkt av väggar i en byggnad är inte en suboptimering, men relativt 

sett står bjälklag för en större klimatpåverkan än väggarna. Optimeringen av väggar kan 

resultera i drygt 7 procents reducering av varje våningsplans klimatpåverkan och kan även 

uppgå till att vara högre. Även olika uppbyggnader av en byggnadsdel inom samma 

stomsystem kan ge upphov till stora skillnader i byggnadsdelens klimatpåverkan. 

 

Nyckelord: Träbyggnadssystem, klimatpåverkan, livscykelanalys, Byggsektorns 

Miljöberäkningsverktyg, optimering, inriktningsval. 
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Abstract 

Sweden is a country that is enriched by forest. This provides Sweden with the opportunity of 

having a lot of locally produced wooden building components. In brief, this means that we 

have a renewable source that will always be accessible if we utilize it in a correct manner. 

This grants a lot of benefits for the environment and creates a greater interest of practicing 

wooden building systems and the use of other wooden based materials in all sorts of 

buildings. When it comes to building components there are different choices that has to be 

done in order to overcome certain requirements regarding acoustics, fire safety, thermal 

conductivity and load bearing capacity. The purpose of this study is to show, based on the 

climatic impact, which decisions and materials to focus on when constructing buildings in 

wooden building systems. Here, the climatic impact from walls are thoroughly studied and the 

impact from slabs are given a general insight. The walls are using either cross-laminated 

timber (CLT) or studs made from construction timber. 

 

The walls are formed by the author and all calculations regarding thermal conductivity, load 

bearing capacity and fire safety are made in Excel. The only exception is the load bearing 

capacity during a fire for walls using CLT where the software SPFit2.0 have been used. No 

calculations regarding acoustics have been made. A functional unit is the frame that forms the 

requirements that has to be met by every studied building component in order to make the 

results comparable between the different building components. The reference project for this 

study is a two-story preschool and the functional unit is based on that reference building. A 

total of 60 walls have been studied, consisting of both outer and inner walls. The results are 

based upon life-cycle analysis and are produced from a software called Byggsektorns 

Miljöberäkningsverktyg (BM). Only two slabs have been studied whereas both use CLT. The 

slabs are taken from already existing projects that consists of a two-story preschool using a 

wooden building system.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Keywords: Wooden building system, climatic impact, life-cycle analysis, Byggsektorns 
Miljöberäkningsverktyg, optimisation, targeting decisions.

The results show that plasterboards designed to withstand fire better are recommended to be 
avoided in these wooden building systems. Instead, the preferred coverings are regular 
plasterboards and single wooden based coverings where possible. Cellulose insulation and 
rockwool are the favored insulation materials rather than glass wool. The density of the 
rockwool may have a large impact on the result and is recommended to keep low. The 
optimisation of walls, based on climatic impact, is shown to not be a sub-optimisation, 
although the majority of the climatic impact comes from slabs. Optimised walls can result in a 
reduce of 7 percent on every floorplan and may also be higher. Even different variations of 
walls within the same wooden building system may cause large changes on the climatic
impact.
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1. Inledning 
Sverige är berikat med en mycket stor areal av skog, där statistik från 2019 visar att 69% av 

Sveriges yta är täckt av skog och att andelen skog varit relativt stabil men ändå ökat från 1950 

fram till idag enligt Statistiska CentralByrån (SCB) (2019). Detta ger oss stora möjligheter till 

att utnyttja trä som ett närproducerat konstruktionsmaterial. Sveriges Tekniska 

Forskningsinstitut (SP) (2008) menar att om vi utnyttjar detta med respekt till och åtgärder för 

dess återväxt så kommer vår skog vara en källa till byggmaterial som alltid kommer finnas 

kvar. Detta betyder att vi har en väldigt stor förnybar källa nära till hands som alltid kan vara 

tillgänglig om vi använder den på rätt sätt, vilket skapar fördelar för miljön och ytterligare 

intresse till att använda trästommar och träbaserade material i alla möjliga sorts byggnader.  

 

Hållbar utveckling är ett ämne som fått mer uppmärksamhet genom åren och berör alla 

verksamheter ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv. Just den ekologiska 

aspekten har fått stor vikt på senare år och många mål, både nationella och globala, finns idag 

inom just påverkan på miljön. Byggbranschen står idag för många olika faser där utsläpp av 

växthusgaser och användning av energi sker. Det finns därför incitament och potential att vara 

klimatsmarta. Bland de målen som existerar finns ett så kallat generationsmål samt flera så 

kallade miljökvalitetsmål och etappmål. Enligt Naturvårdsverket (2019) betyder 

generationsmålet att vi inom vår generation måste lösa miljöproblemen för att inte nästa 

generation ska få ett samhälle med miljöproblem som inte är orsakade av dem. 

Miljökvalitetsmålen handlar om vilket skick sett till den ekologiska aspekten som samhället 

måste befinna sig i för att vara hållbart, och etappmålen är sådant som måste uppnås för att 

generationsmålet och miljökvalitetsmålen ska uppfyllas (Naturvårdsverket 2019). 

 

Klimatfrågan behandlar en stor del av de tre måltyperna. Naturvårdsverket (2019) presenterar 

de etappmål som är satta för att uppnå kvalitetsmålet som i sin tur behandlar klimatfrågan och 

bedömer att utvecklingen i miljön för tillfället är negativ gällande klimatpåverkan. 

Etappmålen för klimatet som presenteras berör år 2020, 2030, 2040 och 2045 där vi 2045 ska 

ha uppnått noll nettoutsläpp av växthusgaser (Naturvårdsverket 2019). 

 

Stommen är en stor ingående del för tekniska krav och funktionella krav i en byggnad och 

påverkar därför utformningar och fortsatta materialval samt vilka mängder material som 

används. I sin tur så påverkar detta den totala vikten. Därför är det viktigt att ha rätt kunskaper 

vid val av stomme till en byggnad för att kunna utvärdera de olika valen ur ett 

klimatperspektiv. 

 

När det kommer till byggnadsdelar så görs vissa val av material och byggteknik baserade på 

Boverkets Byggregler (BBR) (Boverket 2019a) för att klara av krav på exempelvis ljud, 

brand, värmeledningsförmåga och bärförmåga. Olika material, storlekar på träreglar eller 

olika spännvidder kan ge olika konstruktionstyper som klarar av samma krav, men det finns 

skillnader i deras olika komponenters utsläpp samt att olika konstruktioner kan bidra till olika 

mängd inbyggd energi. Exempel på inriktningsval är att med stort massivt trä behövs det inte 

sättas lika mycket brandskydd beroende på krav, men med mindre träreglar måste det sättas 
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relativt mycket brandskydd. Ytterligare ger olika typer av isoleringsmaterial olika 

ljudisolering och brandskydd. Inriktningsval idag har stort fokus på ekonomi, men med ökat 

fokus på hållbart byggande i dagens samhälle bör man försöka fokusera på att få en byggnad 

mer ekologiskt hållbar i form av reducerad klimatpåverkan och energianvändning. Ett stort 

fokus har genom åren legat på just energianvändningen och därav får byggskedet inte 

glömmas bort då det visat sig stå för en stor del av utsläppen. 

 

Det finns många olika material idag att använda i byggbranschen, men det kan vara svårt att 

veta hur bra det faktiskt är att använda alla material genom att bara veta dess enskilda 

prestanda. En komponent av ett material med låg klimatpåverkan kan kräva andra åtgärder i 

en vägg som ger större klimatpåverkan totalt sett. Det krävs därför mer kunskap och underlag 

för att kunna projektera på ett smart sätt ur klimatsynpunkt. 

 

1.1 Syfte 
Syftet med detta arbete är att få fram ett underlag för att enklare kunna besluta vilka 

inriktningsval och materialval, ur klimatsynpunkt, man bör fokusera på vid beslut gällande 

olika konstruktionslösningar i träbyggnadssystem. Inriktningsval omfattar exempelvis 

dimensioner och tjocklekar. Konstruktörer som vill lägga vikt på den ekologiska hållbarheten 

kan med underlaget stöttas att genomföra projekteringen i tidigt skede genom att veta vilka 

val av material som ger lägst klimatpåverkan och vilka konsekvenser olika materialval har. 

Valen som görs ska inte enbart kunna baseras på ekonomiska aspekter utan även på vilka 

komponenter som är mest gynnsamma sett till växthusgasutsläpp, mätt i 

koldioxidekvivalenter, utifrån valda systemgränser. Det stora fokuset i studien ligger på 

väggar, men en översiktlig inblick i bjälklags påverkan ges. Med optimering av en 

byggnadsdel i studien så menas att dess uppbyggnad och ingående material väljs så att den 

totala klimatpåverkan hos byggnadsdelen under byggskedet blir så låg som möjligt. I studien 

så besvaras följande frågeställningar: 

 

• Vilka material och inriktningsval kan påverka växthusgasutsläppen mest?  

 

• Vilka varianter av byggnadsdelar i träbyggnadssystem bör man i framtiden fokusera 

mer på för att kunna minska växthusgasutsläppen ytterligare? 

 

• Vilka komponenter kan vara viktiga att forska mer om eller forska fram bättre tekniker 

för i syftet att uppnå mindre klimatpåverkan? 

 

• Hur stor minskning kan optimeringen av väggar ge på de totala växthusgasutsläppen i 

byggskedet för en byggnad som referensbyggnaden? 
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1.2 Avgränsningar 
Avgränsningar som har gjorts handlar om hur många komponenter och varianter av dessa som 

ska studeras, vilka byggsystemgränser och systemgränser för materialtillverkning som ska 

sättas.  

• Beräkningar av livscykelanalyser (LCA) av växthusgasutsläpp har gjorts i verktyget 

Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg (BM) då verktyget är baserat på nordiska 

förhållanden. Verktyget är även valt då det innehåller generiska värden och ingen 

specifik byggarbetsplats är tänkt. Vid behov så utnyttjades databasen ICE. 

 

• Fokuset i denna studie ligger på ”Byggskedet” vilket motsvarar alla moment fram till 

att byggnadsdelen är färdigmonterad på plats och delas in i fem olika moduler, vilka 

kallas A1 – A5. Dock saknas många generiska data inom bygg- och 

installationsprocessen på själva byggarbetsplatsen, modul A5, och därför är inte hela 

A5 behandlat i denna studie. 

 

• Avgränsning till träbyggnadssystem, specifikt korslimmat trä och konstruktionsvirke, 

gjordes för att kunna fördjupa sig i systemen och testa fler varianter, samt för att dessa 

verkade vara de byggsystemen som presterade bäst ur klimatsynpunkt enligt tidigare 

utförda studier. 

 

• Byggnadsdelar som studeras är ytterväggar, innerväggar och bjälklag. Bjälklag görs 

endast överskådligt då de tenderar att vara projektunika. 

 

• En avgränsning från ljudkravsberäkningar och fuktberäkningar har gjorts för att 

minska mängden beräkningar och ligga inom tidsramarna, samt att ljudkrav beror på 

flera faktorer utanför själva byggnadsdelen. Båda har beaktats genom att istället 

förklara de olika delarna och vad de har för betydelse för byggnadsdelarna i arbetet. 

Ljudkrav har utan beräkningar tagits hänsyn till via standarduppbyggnader av 

väggarna och genom dialog med träkonstruktör.  

 

• Många miljöpåverkanskategorier finns, men i detta arbeta så studeras endast 

klimatpåverkan, då detta var den aspekt som WSP var intresserade av att få se. För en 

analys av alla olika kategorier hade det även krävts en större studie och därav läggs 

fokuset enbart på klimatfrågan. Ytterligare blir det svårt att utvärdera vilka 

byggnadsdelar som presterar bäst om många olika kategorier jämförs eftersom det är 

svårt att bestämma vilken kategori som väger tyngst. 
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2. Teori 
 

2.1 Träbyggnadssystem 
Vid val av träbyggnadssystem finns ett antal varianter att välja mellan, vissa mer vanligt 

använda och vissa lite nyare tekniker som är mindre använda. Bland dessa stomsystem i trä 

finns regelstommar med reglar av konstruktionsvirke, lättviktsregel och fanerträ (LVL, 

Laminated Veneer Lumber). Sedan finns KL-trä, limträ och även ISO-timber. Nedan förklaras 

väldigt kort de system som användes i studien. 

 

2.1.1 Korslimmat trä 

Korslimmat trä, betecknat KL-trä, är ett material där brädor limmas ihop med varandra i flera 

lager och varje lager är vinkelrätt mot det intilliggande lagret. En stomme med KL-trä ses som 

en massivträstomme och kan användas i många olika typer av konstruktioner för att materialet 

jämfört med sin egen vikt har väldigt god bärförmåga och är därav ett konkurrenskraftigt 

stommaterial (Svenskt Trä 2017). Det krävs minst tre lager för att bygga upp en skiva och 

normalt används inte mer än sju stycken lager (TräGuiden 2017a). TräGuiden (2017a) 

påpekar att majoriteten av KL-träskivorna som används i konstruktioner är gjorda av träslaget 

barr. Ytterligare är även furu och gran de mest förekommande träslagen i Sveriges 

byggbransch (Svenskt Trä 2017). Svenskt Trä (2017) menar även att KL-trä har många 

fördelar som byggnadselement där det bland annat ingår god brandsäkerhet, bra 

värmeisoleringsförmåga, en hög grad av prefabricering, enkelt montage på byggarbetsplatsen 

samt att grunder till konstruktioner kan bli mer simpla och kostnadseffektiva. Vidare visar han 

hur mycket produktionen av KL-trä ökat kraftigt genom åren både i Sverige och i Europa, 

samt att det väntas fortsätta (Svenskt Trä 2017). 

 

2.1.2 Regelstomme av konstruktionsvirke 

Konstruktionsvirke, även betecknat k-virke, är exempelvis hyvlat eller sågat trä där virket har 

delats in i olika klasser utefter sin kvalitet och hållfasthet (TräGuiden, 2017b). Detta görs med 

hjälp av maskin och anledningen är att sortera ut virke som ska användas till konstruktion, det 

vill säga för att ta upp laster och agera bärande (TräGuiden 2017b) 

 

2.2 Systemgränser 
Vid utförandet av en livscykelanalys (LCA) så krävs det att man identifierar vilka 

systemgränser som ska inkluderas i sin analys, det vill säga vad som ska ingå i analysen. En 

byggnadsdels livscykel innehåller olika perioder där olika processer ingår, även kallade 

livscykelskeden, vilka inkluderar Byggskedet (A), Användningsskedet (B), Slutskedet (C) och 

även Övrig miljöinfo (D) som handlar om huruvida produkten har återanvändnings- eller 

återvinningspotential (Erlandsson 2019 & 2018). Detta är även vad en livscykel enligt den 

internationella standarden ISO 14040:2006 innehåller (CEN 2006a). Inom dessa 

livscykelskeden för en byggnad så ingår miljöpåverkan från utvinning av råvaror, tillverkning 

av material, transporter, byggarbetsplatsens processer, användningsfasen inklusive driftenergi, 

skötsel och renoveringar, slutskedet med demolering och följande avfallshantering 

(Erlandsson, Francart, Kellner & Malmqvist 2018). Detta överblickas med hjälp av en 
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applicerad livslängd. Oavsett vilken typ av byggnad som analyseras så är en standard för 

referenslivslängden 50 år, vilket korresponderar med många byggdelars dimensionerande 

livslängd (Erlandsson & Holm 2015). Erlandsson (2019 & 2018) visar även de olika skedenas 

uppdelning där det i A ingår fem olika delar A1-A5 respektive. Delarna i A1-A5 sträcker sig 

från utvinningen av råmaterial fram till att byggnadsdelen är färdigbyggd inklusive dess 

materialtillverkningar och transporter (Erlandsson 2019 & 2018), se tabell 1. Ifall inte alla 

dessa skeden inkluderas i analysen så måste anledningarna till detta tydligt redogöras och i 

samband med detta beslutas vilka utflöden och inflöden som behandlas i studien (CEN 

2006b). 

 
Tabell 1: Tabell över de olika livscykelskedena och studiens berörda moduler. 

Livscykel 

Byggskedet (A) Användningsskedet (B) Slutskedet (C) Övrig 

miljöinfo 

(D) 
Produkten Byggproduktionen 

A
1
: 

R
åv

ar
u
fö

rs
ö
rj

n
in

g
 

A
2
: 

T
ra

n
sp

o
rt

 

A
3
: 

T
il

lv
er

k
n
in

g
 a

v
 

m
at

er
ia

l 

A
4
: 

T
ra

n
sp

o
rt

 

A
5
: 

B
y
g
g

- 
o
ch

 

in
st

al
la

ti
o
n
sp

ro
c
es

se
n

 

Berörda systemgränser i studien 

 

2.3 Tidigare utförda studier inom området 
Ett tidigare utfört examensarbete av Askemar (2019) om miljöprestandan hos olika bärande 

väggar och bjälklag i träbyggnadssystem visade att det hos bärande ytterväggar var KL-trä 

som över hela livscykeln bidrog till minst klimatpåverkan. Tolkat från rapporten så var detta 

främst på grund av att användningsskedet bidrog till en väldigt liten del jämfört med en 

regelstomme av LVL, konstruktionsvirke och lättviktsregel. Enligt Askemar (2019) så bidrog 

regelstommen med konstruktionsvirke till näst minst klimatpåverkan. Ser man till enbart 

byggskedet (A1-A5) så var KL-träväggen lite mer bidragande till koldioxidekvivalenter än de 

olika regelstommarna och regelväggen med konstruktionsvirke var den vägg med minst 

klimatpåverkan (Askemar 2019). Skillnaderna generellt mellan alla väggar var små. Som 

framfört av Askemar (2019) så var det som bidragit mest till klimatpåverkan generellt i de 

olika konstruktionerna isolering samt beklädnader i form av gips och OSB-skivor och för KL-

träväggen utgjorde KL-träskivan en större klimatpåverkan totalt eftersom det är mycket 

volym trä som ingår. I denna tidigare utförda studie så användes leverantörsspecifika 

miljödeklarationer som vid utförande följt den standard, EN 15804, som gör att olika 

miljödeklarationer utförs på likartade sätt och blir jämförbara (Askemar 2019). Ett specifikt 

projekt i Göteborg var det som behandlades i studien. Endast en vägg av varje stom-typ 
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analyserades och därför visas inga förbättringspotentialer inom de olika varianterna. I övrigt 

analyserades väggarna och bjälklagen i denna studie med hänsyn till sju stycken 

miljöpåverkanskategorier och inte bara klimatpåverkan. Askemar (2019) beskrev att 

byggnadsdelar som analyserades var framtagna i dialog med leverantörer av dessa för att 

uppfylla den definierade funktionella enheten. I studien användes även ”konventionell 

isolering” för alla byggnadsdelar och med hjälp av EPD så utvärderades även miljöpåverkan 

från användningen av cellulosaisolering och hampa. Cellulosan resulterade i totalt lägre 

utsläpp varav det i produktsskedet, modul A1-A3, minskade men att det samtidigt i slutskedet, 

modul C, ökade (Askemar 2019). Dock framgick inte cellulosaisoleringens livslängd, vilket 

kan påverka resultatet. En slutsats som presenterades av Askemar (2019) i arbetet var att det 

bör vara av intresse att analysera andra valmöjligheter när det kommer till isolering och 

gipsskivor eftersom dessa utgjorde en stor del av respektive väggs totala utsläpp. De bjälklag 

som analyserades var av LVL och lättviktsbalkar. 

 

En annan studie som presenteras i KL-trähandboken redovisar resultatet från en LCA av ett 

fyravåningshus med sex stycken olika varianter av stommar varav två stycken är för 

passivhusvariant (Svenskt Trä 2017). I figurerna som presenteras i boken kan 

koldioxidekvivalenterna urskiljas för respektive stomsystem där betongstomme, platsbyggd 

träregelstomme, KL-trästomme och volymelement med träregelstomme ingår. Här är det KL-

trästommen tillsammans med volymelementet som har lägst påverkan på klimatet följt tätt 

intill av platsbyggd regelstomme i trä, sett ur byggskedets perspektiv (Svenskt Trä 2017). 

Enligt Svenskt Trä (2017) så släpper betongstommen ut mycket mer i jämförelse med 

stommarna i trä. För modulerna A1 – A3 visas de ingående komponenternas bidrag där 

betongen utgör störst andel följt av gips samt stenullsisolering och sedan även bidraget från 

trämaterial (Svenskt Trä 2017). För byggproduktionen, modul A4 – A5, kan det tolkas ur 

figuren att mängderna koldioxidekvivalenter är väldigt små i jämförelse med A1 – A3 och 

jämlika mellan de olika stomsystemen i trä. Enligt Svenskt Trä (2017) har livslängderna för 

de ingående materialen i de olika alternativen antagits vara desamma i studien och ytskikten 

på utsida och insida har antagits vara likvärdiga. 

 

Enligt Eriksson, Norén & Peñaloza (2013) har valet av träbyggnadssystem en förhållandevis 

oansenlig betydelse för en byggnads koldioxidutsläpp i förhållande till valet av dess 

energieffektivitet eller val av energikälla och andra material som används. Det skiljer sig inte 

jättemycket mellan de olika systemen jämfört med vad det kan skilja sig i olika vals 

energieffektivitet. Ytterligare behövs det en större kunskap om övriga material som används 

inom de olika träbyggnadssystemen, vilka påverkas av valet av system. En studie har gjorts 

där det utfördes en LCA på åtta stycken alternativa genomföranden av ett flerbostadshus i 

Växjö. Alternativen som utforskades bestod bland annat av originalet med regelkonstruktion i 

konstruktionsvirke och sedan KL-trä, pelar-balk-system med limträ samt fanerträ (LVL) och 

volymelement med konstruktionsvirke där det visade sig att under byggskedet låg KL-trä och 

originalregelstommen av konstruktionsvirke väldigt nära varandra i kilogram 

koldioxidekvivalenter (CO2-e) per kvadratmeter boyta och presterade lite bättre än de andra 

alternativen (Eriksson et. al. 2013). Samma byggnad i Växjö har studerats och använts som 

referensprojekt av Dodoo, Gustavsson & Sathre (2014) som utforskade träbyggnadssystemen 
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KL-trä, pelar-balk-system med limträ och fanerträ (LVL) och prefabricerade volymelement 

med konstruktionsvirke applicerade på byggnaden. Dodoo et. al. (2014) kom fram till att 

stommen med KL-trä presterade bäst i byggskedet och därefter kom volymelementen med 

konstruktionsvirke och sist pelar-balk-systemet.  

 

2.4 Byggsektorns miljöpåverkan 
Tittar man på de totala, nationella, utsläppen av växthusgaser så påpekar Boverket (2019b) att 

enbart bygg- och fastighetssektorn ansvarade för 19% av dessa utsläpp under året 2017. 

Fortsättningsvis, utöver detta, så orsakar branschen här i Sverige även stora utsläpp av 

växthusgaser utrikes på grund av import (Boverket 2019b). I en av deras undersökningar 

presenterat i Boverket (2019b) visas att utsläppen minskat lite varje år sedan 2010 för att 

sedan öka år 2015 och vid 2017 fortfarande inte ha gått ner till den nivå som var innan 2015. 

Intressant att poängtera är att i en annan undersökning framfört av Boverket (2019b) som 

sträcker sig från år 1993 så visas att utsläppen av växthusgaser minskat relativt kraftigt totalt 

sett fram till 2017, men att utsläppen från själva byggskedet inklusive renoveringar legat på 

en relativt konstant nivå. Det är därav miljöpåverkan i driftsfasen som står för en absolut 

majoritet, om inte 100 procent, av minskningen. Detta är exklusive utsläpp som uppkommer 

utrikes. Samma undersökning visar att utsläppen från byggskedet ligger relativt högt år 2017 

jämfört med alla andra år från och med 1993 (Boverket 2019b). 

 

Primärenergital är ett mått på hur mycket energi som måste köpas in till huset för att hålla det 

i drift i förhållande till dess geografiska placering och dess energibärare fördelat på den totala 

uppvärmda arean (Boverket 2017). Krav på byggnaders primärenergital bland andra finns i 

Boverkets Byggregler (BBR). Dessa krav har blivit hårdare under åren (Boverket 2018a) och 

det planeras även hårdare krav för år 2020 vilket sätter mer press på hållbar energianvändning 

i byggnader (Boverket 2018b). Därutav ligger det stort fokus idag på användningsfasen. 

Anledningen till detta är att just uppvärmningen har motsvarat runt 70% av 

växthusgasutsläppen enligt Boverket (2018b), som också nämner att de två faserna, 

byggskedet (A) och användningsskedet (B), idag står för jämlika nivåer växthusgasutsläpp. På 

grund av att det största fokuset legat i B krävs en omställning till större fokus i A och dess 

materialval (Boverket 2018b). 

 

Det argumenteras även av Erlandsson & Francart et. al. (2018) att byggskedet i sin helhet 

tillför mer växthusgasutsläpp än vad driftenergin bidrar till, sett ur ett inrikes perspektiv. För 

flera LCA utförda av IVL Svenska Miljöinstitutet baserat på klimatdeklarationer av flera 

stycken olika byggnader så blev en slutsats att energianvändningen hos en byggnad i princip 

motsvarade hälften av dess klimatpåverkan och att byggskedet därav motsvarade en lika stor 

andel, baserat på en analysperiod om 50 år (Erlandsson 2014). Enligt Erlandsson, Kellner, 

Larsson & Malmqvist (2016) har det funnits en tumregel inom branschen där det påpekats att 

byggskedet endast utgjort 15% och att driftsfasen utgjort 85% av en byggnads klimatpåverkan 

och energianvändning. Författarna menar nu att energianvändningen reducerats i förhållande 

till kvadratmeter boyta och att byggprocessen respektive driftsfasen består av relativt 

likgiltiga omfång, där analysperioden syftat till 50 år och byggprocessen inkluderar 

renovering och slutskede (Erlandsson et. al. 2016). Erlandsson et. al. (2016) drog slutsatsen 
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att byggprocessen utgjorde mellan 40 – 50% av den totala klimatpåverkan inom 

träbyggnadssystem. Renovering och slutskedet stod för väldigt små delar, vilket gör att själva 

byggskedet består av en väldigt stor del. Den mängd energi som används i utnyttjandefasen är 

stor och fortfarande mer bidragande till klimatpåverkan, men desto mer energianvändningen 

minskar desto mer behövs ett större fokus på möjligheterna i byggskedet och slutskedet 

(Eriksson et. al. 2013). 

 

2.5 Livscykelanalys (LCA) 
En LCA är generellt ett opartiskt sett att utreda och att uttrycka i en kvantitet en produkts eller 

en tjänsts miljöpåverkan av olika slag under hela dess livscykel (Di Carlo & Blengini 2010), 

genom ”vaggan till graven” eller ”vaggan till vaggan” som omfattar modulerna A till C 

respektive A till D. Samtidigt pekar författarna Di Carlo & Blengini (2010) på att det inom 

byggindustrin saknas standardiseringar för antaganden och angreppssätt vilket kan leda till 

olika resultat och att det därför är väldigt viktigt att redogöra för sina metodval på ett öppet 

och begripligt vis. Dessa görs utifrån syftet och målen med analysen. Det finns olika typer av 

LCA då det finns många olika typer av indikatorer att förhålla sig till (Berggren, Hall & Wall 

2013). Olika typer av LCA kan beröra många olika kategorier, exempelvis den globala 

uppvärmningen, försurning, radioaktiva avfall, energiåtgång och även kostnader (Baumann, 

et. al. 2010 & Kneifel 2010). Verktyget LCA är ett sett för många verksamheter att jämställa 

olika produkters och tjänsters miljöpåverkan och bidrar till att göra vissa ekologiska val 

(Erlandsson & Francart et. al. 2018). Redskapet gör det möjligt att få relevant information om 

olika perioder i en livscykel för en produkt eller tjänst och för att sedan kunna utveckla 

miljöprestandan i rätt livscykelskede, vilket styrks av den internationella standarden ISO 

14044:2006 som anger krav och vägledning för en LCA (CEN 2006b). 

 

Erlandsson & Francart et. al. (2018) förklarar två olika typer av LCA varav den ena kallas 

bokförings-LCA och den andra konsekvens-LCA. I en konsekvens-LCA handlar det om vilka 

miljöstörningar som orsakas av förändringar i ett valt system och en Bokförings-LCA 

fokuserar istället på en utvärdering av vilken miljöprestanda som förknippas med en viss 

produkt (Erlandsson & Francart et. al. 2018). En tydlig skillnad i dessa är att en konsekvens-

LCA ofta ökar systemgränserna och behandlar indirekta effekter medan en bokförings-LCA 

behandlar de direkta effekterna (Ekvall & Erlandsson et. al. 2014). 

 

I standarden ISO 14040:2006 framgår principer och strukturer för en LCA och vid utförandet 

av en LCA påpekas det att det krävs att fyra stadium genomgås (CEN 2006a). De fyra 

skedena är enligt CEN (2006a) att först målen och omfattningen av studien måste klargöras, 

sedan krävs en inventeringsanalys, följt av miljöpåverkansberäkning och sist tolkning av 

resultatet. Inventeringsanalysen, även kallat livscykelinventeringsanalys (LCI), behandlar 

datainsamlingen av utsläpp (utflöde) och energianvändning (inflöde) som de studerade 

komponenterna står för (CEN 2006a). Då det kan vara svårt att hitta relevant data för sin LCI 

så kan denna fas ofta bli tidsödande (Gröndahl & Svanström 2012). Standarden beskriver 

även skedet för miljöpåverkansberäkningen (LCIA) som den del där informationen från 

inventeringsanalysen används för att bedöma hur stor miljöpåverkan är totalt inom specifika 

indikatorer (CEN 2006b). Detta skede ligger till grund för att tolka resultatet ur ett 
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livscykelperspektiv i fjärde och sista skedet. För att utföra en LCIA krävs ett val av 

miljöpåverkansindikator enligt CEN (2006b). Ytterligare, enligt CEN (2006b) så visar 

miljöpåverkansindikatorn vilken typ av miljöpåverkan som studeras och därmed vad som 

kommer redovisas i resultatet och ska därför vara i linje med studiens syfte. 

 

En betydande egenskap för en LCA är att dess relevans berörs starkt av vald metod och 

därmed hur specifikt man kopplar resultaten till en funktionell enhet i den valda metoden 

(CEN 2006a). Enligt CEN (2006b) så ger den funktionella enheten en typ av standardisering 

av de använda utflödena och inflödena genom arbetet och skapar jämförbarhet. Jämförelser 

ska ske mellan scenarier där samma referenser finns för alla olika system eller produkter och 

därför krävs det att funktionella enheten redovisas öppet, tydligt och mätbart för att kunna 

säkerställa att den uppnås (CEN 2006b). Detta hänger ihop med vad Di Carlo & Blengini 

(2010) diskuterade om redogörandet av sina metodval. En funktionell enhet används inte bara 

på byggnadsverk utan även för byggnadsdelar och produktion av produkter med mera. Enligt 

Erlandsson, Jelse & Lindfors (2013) är den funktionella enheten en grundbult i jämförelser 

mellan olika varianters miljöprestanda och är till för att alla varianter ska ha samma nytta 

innan de jämförs. En ytterligare aspekt som är viktig vid jämförelse är att alla relevanta och 

bekanta miljöpåverkanskategorier tas med (Erlandsson et. al. 2013). 

 

2.6 Koldioxidekvivalenter och GWP 
Med koldioxidekvivalenter (CO2-e) menar Erlandsson & Francart (2018) att alla olika 

orsakade växthusgasutsläpp i en process räknas om till en mängd koldioxider som har samma 

klimatpåverkan som kvantiteten av de andra växthusgaserna, det vill säga man får ett 

sammanvägt värde från alla växthusgaser. Detta ger alltså ett värde på hur stor påverkan som 

en växthusgas har på klimatförändringarna i förhållande till den påverkan som koldioxid har 

(Erlandsson & Francart et.al. 2018). Resultatet blir att effekterna mot den globala 

uppvärmningen kan adderas för att få en total överblick av påverkan från alla växthusgaser. 

Detta görs med hjälp av en så kallad Global Warming Potential (GWP), eller på svenska 

kallat global uppvärmningspotential. Enligt Erlandsson & Francart (2018) så är GWP ett 

värde på hur mycket klimatpåverkan som en specifik växthusgas har. Respektive växthusgas 

har en egen faktor och denna multipliceras med mängden av respektive gas för att få fram 

mängden koldioxid med samma klimatpåverkan (Erlandsson & Francart 2018). 

 

2.7 Inbyggd energi 
Inbyggd energi är mängden energi som byggs in i en byggnadsdel via utvinning av material, 

transporter samt processer på byggarbetsplatser och för tillverkning (Klemm & Wiggins 

2016). I den inbyggda energin så kan energianvändning som bildas vid underhåll, reparationer 

och även rivning inkluderas enligt Mukkavaara & Shadram (2018). Det har funnits olika 

definitioner på vad den inbyggda energin omfattar för processer. Culp, Dixit, Fernández-Solís 

& Lavy (2010) presenterar ett flertal olika definitioner av den inbyggda energin där det som 

varierat är huruvida slutfasen som inkluderar rivningen är med eller inte. Beräkningar på 

inbyggd energi ger ett annat perspektiv på klimatpåverkan, via användningen av en annan 

enhet, och kan lättare jämföras med operativ energi. Den totala energin över en byggnads hela 

livscykel består av de två delarna inbyggd energi och operativ energi (Culp, Dixit, Fernández-
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Solís & Lavy 2012). Den mängd energi som använts reflekterar hur mycket resurser som 

använts, men energin kan vara fossilfri eller inte och speglar inte hur stor klimatpåverkan 

faktiskt blir. Dock, att minska energianvändningen, både inbyggd och operativ energi, är 

viktigt för att minska växthusgasutsläpp till atmosfären (Jagadish & Venkatarama Reddy 

2003). 

 

2.8 Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg och ICE Database 
Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg (BM) är en programvara designad för att enkelt, men 

tillräckligt utförligt, ta fram klimatdeklarationer inom byggbranschen (Erlandsson 2018). BM 

är baserat på Byggskedet (A) som omfattade modulerna A1 – A5. I programmet är modulen 

A5 uppdelad i 5 olika delar A5.1 – A5.5. Koldioxidekvivalenterna som programmet anger för 

olika resurser innefattar modulerna A1 – A3 och sedan anges schablonvärden för 

transportsträckorna till modul A4 samt materialens spill till modul A5.1 (Erlandsson 2018). 

Det är dessa moduler, A1 – A5.1 som i BM är Byggskedet. Scenarier för resterande moduler 

A5.2 – A5.5 finns inte med i programmet. Tabell 2 visar verktygets uppdelning av modulen 

A5. 

 
Tabell 2: Hur uppdelningen av modul A5 är gjord i BM. 

Modul A5 i Byggsektorns Miljöberäkningsprogram (BM) 

A5.1 Spill 

A5.2 Byggarbetsplatsens fordon, maskiner och apparater 

A5.3 Tillfälliga bodar, kontor, förråd och andra byggnader 

A5.4 Byggprocessens övriga energivaror (som gasol och diesel för värmare och dylikt, 

köpt el, fjärrvärme osv.) 

A5.5 Övrig miljöpåverkan från byggarbetsplatsen (inkl. övergödning vid sprängning, 

markexploatering, kemikalieanvändning osv.) 

 

För beräkningen av koldioxidekvivalenter från de olika transportscenariona använder BM sig 

av generella energimängder i bränslet för transporterna där det uppdelats i olika kategorier 

beroende på transporttyp. Energimängden, uttryckt i [MJ / kg*km], multipliceras med vikten 

för det använda bränslet och transportsträckan. Sedan finns en faktor för mängden kilogram 

CO2-e per MJ. 

 

ICE är en databas från England som innehåller koldioxidekvivalenter och inbyggd energi för 

olika material. ICE bygger på data från olika delar av världen som sedan har anpassats till just 

England (Circular Ecology 2020). Enligt Circular Ecology (2020) så finns risken att 

koldioxidekvivalenterna för materialen i databasen skiljer sig mer från vad som skulle vara 

aktuellt i andra länder än den inbyggda energin för materialen. Detta är på grund av olika 

bränsleanvändning och el-blandningar mellan olika länder samt att omvandlingar från 

inbyggd energi till inbyggd koldioxid har gjorts baserat på Englands förutsättningar och 

perspektiv (Circular Ecology 2020).  
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2.9 Funktionskravsberäkningar 
En byggnads bärförmåga beror på vilka förutsättningar som byggnaden har i form av 

exempelvis geografisk placering, storlek, höjd, användningsområde och materialval. 

Byggnadsdelar kan dimensioneras enligt två olika gränstillstånd, varav ena kallas 

bruksgränstillstånd och behandlar krav som gör att brukare av byggnaden ska känna sig säkra 

och bekväma i byggnaden, medan den andra kallas brottgränstillstånd och handlar om 

säkerhetskrav i form av att byggnaden inte ska rasa ihop (Isaksson, Mårtensson & 

Thelandersson, 2017). 

 

För byggnadsdelar som ingår i en byggnads klimatskärm så krävs en viss värmeisolering för 

att få ett trivsamt inomhusklimat. U-värdet för en byggnadsdel är ett mått på dess 

värmegenomgångskoefficient, det vill säga dess värmeisolering (Petersson 2018). Krav på 

byggnadsdelars U-värde ställs i Boverkets Byggregler (BBR) (Boverket 2019a). 

 

Vid brandklassning finns många olika faktorer att förhålla sig till. Vanliga aspekter som 

beaktas är bärförmåga (R), integritet/täthet (E) och isolering (I) samt att det ytterligare finns 

aspekter som exempelvis mekanisk påverkan (M) och strålning (W) (CEN 2016). Bärande 

väggar och bjälklag ska som minsta krav beakta de tre aspekterna REI (SP Sveriges Tekniska 

Forskningsinstitut (SP) 2012). En byggnad måste ges en byggnadsklass för att avgöra vilka 

krav som ska uppfyllas. I BBR finns klasserna definierade som Br0, Br1, Br2 & Br3, där Br0 

är byggnader med störst behov av brandskydd och Br3 har lägst behov (Boverket 2019a). För 

att avgöra klassen finns olika verksamhetsklasser. Verksamhetsklass 2 omfattar 

samlingslokaler och verksamhetsklass 3 omfattar bostäder och dessa delas upp i 

underkategorier som exempelvis 2A och 2B (Boverket 2019a). Beroende på vilken 

verksamhetsklass som är applicerbar på byggnaden så väljs byggnadsklassen enligt Boverket 

(2019a) utifrån vilken våning som verksamhetsklassen befinner sig på. För Br1 samt Br2 sätts 

de brandtekniska klasserna EI60 respektive EI30 för en brandbelastning på 800MJ/m2, där 

högre brandtekniska klasser kan förekomma om högre brandbelastningar beaktas (Boverket 

2019a). Brandbelastning definieras enligt Boverket (2013) som den fullständiga mängden 

energi som förbränns i avsett utrymme under ett komplett brandförlopp i förhållande till 

utrymmets golv-area. 

  

2.10 Ljudisolering 
För många funktionsenheter är ett funktionskrav för byggnadsdelar dess förmåga att isolera 

ljud mellan utrymmen. Detta är ett viktigt funktionskrav för att skapa trivsel för personer som 

vistas i byggnaden och krav ställs i Boverkets Byggregler (BBR). Bartlomé et al. (2013) 

beskriver att det finns många fördelar med konstruktioner i trä, men att ljud och vibrationer 

ofta skapar problem. När det kommer till ljud och vibrationer i byggnader med trästomme och 

fler än en våning kan boende i byggnaden störas trots att ljudkraven som den specifika 

byggnaden kräver är uppfyllda, vilket skapar ett hinder för användandet av stommar i trä 

inom byggbranschen (Bartlomé et. al. 2013). Även SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 

(SP) (2008) beskriver liknande att det är svårt att uppnå höga akustikkrav i träkonstruktioner 

då träkonstruktioner kan kategoriseras som lättviktskonstruktioner. Träkonstruktioner väger 

exempelvis betydligt mindre än betong. De akustiska kraven baserades på tunga 
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träkonstruktioner, eftersom detta var vanligast förr, vilket har gjort att man får problem i 

lättare trästommar och för att försöka lösa detta införskaffades en korrektionsterm för 

akustikberäkningar där man tar hänsyn till frekvenser så låga som 50Hz (Bartlomé et al. 

2013). I studien av Bartlomé et. al. (2013) så undersöktes dock olika bjälklag där man kom 

fram till att frekvenser så lågt som 20Hz bör tas hänsyn till för att undvika störande ljud. 

Liknande påpekar också SP (2008) här att utvärderingar för luftljud och stegljud som idag 

görs är mest anpassade till tunga konstruktioner, och att det är störst problem med stegljud. 

 

När man talar om luftljudsisolering så talar man om förmågan att isolera ljud som förflyttas 

från rummet med ljudkällan till ett annat rum i en byggnad. Här inkluderas luftburet ljud 

(TräGuiden 2017c). Detta är bland annat ljudkällor som högtalare eller människor som pratar 

i ett klassrum eller en bostad. Faktorer som kan påverka den ljudisolerande förmågan är 

exempelvis väggens skiljeyta, egenskaper eller vikt där vikten är väsentlig för de lägre 

frekvenserna (SP 2008). En skiljeyta kan exempelvis ha olika stor area samt att väggens 

ingående komponenter och uppbyggnad kan ge olika ljudisoleringsförmågor. Vid ytterväggar 

behöver man ta hänsyn till ljudkällor utifrån såsom trafikbuller bland annat. Med stegljud 

menar man istället ett ljud som är strukturbundet (TräGuiden 2017c). Stegljudet transporteras 

via materialet i bjälklaget till andra rum i omgivningen. 

 

Ett ljud kan transporteras från ett utrymme till ett annat i byggnaden via direkt transmission, 

det vill säga raka vägen, eller via indirekt transmission, det vill säga att ljudet tar en omväg 

och sprider sig via byggnadsdelarna och dess anslutningar. Ett begrepp som omfattar alla de 

indirekta vägarna som ljudet kan ta är flanktransmission (SP 2008), se figur 1. Många gånger 

är flanktransmissioner ett av de största problemen med lätta konstruktioner enligt SP (2008). 

En metod för att undvika detta är att separera konstruktioner, dock är det sällan möjligt i 

praktiken (SP 2008). Att separera konstruktioner kan handla om att bland annat att låta en 

innervägg ansluta mot en yttervägg längre in i ytterväggens konstruktion eller att avskilja 

bjälklag mellan utrymmen via väggarna eller tvådelade konstruktioner i form av tvådelade 

bjälklag eller väggar exempelvis. 

 

 
Figur 1: Exempel på direkt transmission och flanktransmissioner. 
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2.11 Sammanfattning av viktiga teoretiska utgångspunkter som tas med till 

beräkningar 

• Från avsnitt 2.2 är det de relevanta modulerna som tas med till beräkningarna. Detta 

innebär livscykelskedet A, vilket motsvarar allt från utvinning av råmaterial, 

tillverkning av material, transporter och byggarbetsplatsens processer fram till att 

byggnadsdelen är färdigställd på byggarbetsplatsen. Ytterligare så tas 

standardlivslängden på 50 år och appliceras på beräkningarna vilket innebär att inget 

byte av material har tagits med.  

 

• Principerna från avsnitt 2.3 om att byggnadsdelar med KL-trästomme generellt har 

lägre klimatpåverkan än resterande trästommar och att konstruktionsvirke ligger nära i 

klimatpåverkan tas med för att jämföra med det resultat som beräknas fram i studien. 

Ytterligare, informationen om att isolering, främst stenull, och gips respektive 

träbeklädnader utgör en stor del av klimatpåverkan är något som tas med för att 

jämföra med studiens resultat. Till sist, principen om att det enligt de tidigare utförda 

studierna inte skiljer sig väldigt mycket mellan olika träbyggnadssystem. 

 

• Från avsnitt 2.4 är det viktigt att ta med sig att näst intill all minskning i 

växthusgasutsläpp från byggbranschen kommer från driftsfasen och att byggskedet, 

med modul A1 – A5, legat på en relativt konstant nivå och större fokus på byggskedet 

behövs. Principen om att modulerna A1 – A5 bidrar till lika mycket växthusgasutsläpp 

som driftsfasen betonar fokuset på byggskedet i beräkningarna. 

 

• Viktigt för beräkningarna från avsnitt 2.5 är att metodvalet ska redogöras för på ett 

öppet vis så att inga otydligheter i vad som ingår finns. En LCA är ett bra verktyg då 

man jämför olika alternativ. Principerna om bokförings-LCA tas med till beräkningar 

och resultat eftersom de direkta effekterna studeras. De fyra olika stadium för en LCA 

som ingår i ISO 14040:2006 är vad hela studien bygger på. För att redogöra 

metodvalet öppet så är den funktionella enheten väldigt viktig. Till sist, att det är 

viktigt att definiera vilka miljöpåverkanskategorier som studien behandlar och varför 

tas med som grund till beräkningarna. 

 

• Från avsnitt 2.7 har uppdelningen av modul A5 stor betydelse och påverkar 

beräkningarna. De värden och principer som finns med i beräkningsverktyget tas med 

till rapportens beräkningar och resterande delar av A5 är inte tillräckligt utforskade 

och finns därför inte med. Sedan beaktas att databasen ICE är baserad på Englands 

förhållanden och används till så låg grad som möjligt. 
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3. Metod 
 

3.1 Vald metod 
Studien baseras på kvantitativ metod och grundar sig i beräkningar och analyser i syfte att ge 

svar på frågeställningarna i kapitel 1.2. För att ta fram en litteraturstudie som kompletterar 

arbetet och visar vilken kunskap som finns inom ämnet samt vilka brister i kunskapen som 

finns så användes främst publicerade rapporter av IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL), 

internationella standarder, Boverket samt sökmotorerna Google Scholar och DiVA. Exempel 

på sökord som användes i Google Scholar var ”LCA of wooden building systems”, ”Life 

cycle assessment of buildings”, ”Acoustics in wooden buildings”, “Embodied energy + 

buildings”. I DiVA har sökord som exempelvis ”Livscykelanalys av träbyggnadssystem”, 

”Livscykelanalys för byggnader” och ”LCA + byggnad” använts. I övrigt baserades 

beräkningar på Eurokoder, handböcker och läroböcker, vilka specificerats i respektive 

beräkningsavsnitt. 

 

3.2 Valda byggnadsdelar 
Anledningen till att just väggar och bjälklag har studerats är på grund av att de utgör en stor 

vikt i en byggnad. Eftersom bjälklag är väldigt projektanpassade, det vill säga relativt unika 

från projekt till projekt beroende på förutsättningarna, så har det stora fokuset lagts på väggar 

trots att bjälklagen utgör en större viktprocent av byggnadens totala vikt. Sedan har två 

stycken bjälklag studerats, varav båda är av KL-trä där ett KL-träbjälklag är från 

referensprojektet och det andra KL-träbjälklaget är från en annan förskola i två våningar med 

trästomme. Detta har gjorts för att få en översiktlig inblick i bjälklagens påverkan och dess 

storlek av påverkan. Inget bjälklag av konstruktionsvirke har tagits med då detta inte används 

inom examensarbetets funktionella enhet och därav skulle jämförbarheten försvinna. Därav 

används bara bjälklagen till att se klimatbelastningens storlek i jämförelse med väggarna. Den 

andra förskolan med två våningar, fortsättningsvis kallad ”Byggnad X”, användes för att 

räkna ut vikter för dess bjälklag, innerväggar och ytterväggar i syftet att ge perspektiv på vilka 

skillnader som fanns och vilka viktstorlekar det handlade om och för att få en inblick i 

huruvida en optimering av väggar är en suboptimering eller inte. Detta gjordes genom att ta ut 

en ungefärlig total vikt för varje våning med bjälklag, innerväggar och ytterväggar. Ett 

antagande som gjordes var att väggarna i Byggnad X har samma höjd, 3,3m, som väggarna i 

denna studie för att kunna applicera koldioxidekvivalenterna från denna studie på Byggnad X. 

Sedan användes detta med hjälp av det bästa respektive sämsta alternativet från denna studie 

för yttervägg och innervägg för att se hur mycket en optimering av väggarna kan ge. Byggnad 

X har innerväggar samt bjälklag av KL-trä och ytterväggar av konstruktionsvirke. Förövrigt 

har Byggnad X två bjälklag med samma uppbyggnad, men olika tjocklekar på KL-träskivan. 

Vid beräkning av vikten för en hel vånings bjälklag så användes ett medelvärde på vikten 

mellan de två olika varianterna. Dock, är enbart bjälklaget med 240mm KL-träskiva med i 

klimatberäkningarna för att det andra bjälklaget var upplagt på två fack, det vill säga tre stöd. 

För jämförelse med bjälklaget från referensprojektet så användes enbart bjälklaget med ett 

fack i klimatberäkningarna. Ytterväggen var densamma överallt och innerväggarna bestod av 

11 olika typer. Medelvärdet för vikten hos innerväggarna är baserat på de tre mest frekvent 
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använda väggarna på våningsplanet. För mer detaljerade uppgifter om och beräkningar för 

vikterna samt koldioxidekvivalenterna per våningsplan, se bilaga 4. 

 

Varför just KL-träväggar samt regelväggar med konstruktionsvirke studerades var dels för att 

dessa enligt tidigare studier (Askemar 2019, Svenskt Trä 2017, Eriksson et. al. 2013 & Dodoo 

et. al. 2014) verkade prestera bäst ur klimatsynpunkt, dels för att de två stommarna var mest 

bekanta för författaren. Utöver det så är stommarna vanligt förekommande. KL-träskivorna 

har valts till skivor med tre respektive fem lager för att det inte är tillräckligt stora laster som 

väggarna utsätts för samt att kraven på brandmotstånd inte är så pass höga för att skivor med 

7 lager ska behövas.  

 

3.3 Referensprojekt och funktionell enhet 
Studien och funktionsenheten grundade sig i ett projekt om en fossilfri förskola som använts 

som referensprojekt. Referensprojektet är en förskola med två våningar som WSP arbetat 

med. Utifrån detta projekt och de allmänna krav som sätts på byggnadsdelar i Boverkets 

Byggregler (BBR) diskuterades vilka krav som skulle sättas på de studerade byggnadsdelarna 

i projektet. 

 

För att få fram konstruktionslösningar som är jämlika med varandra vad gäller prestanda, för 

att i sin tur kunna jämföra deras miljöpåverkan med varandra, så togs en funktionell enhet 

fram. Genom dialog med WSP så undersöktes funktionsenheterna förskola och bostadshus. 

Bortsett från ljudkrav i BBR så hade förskolor och bostäder liknande krav. Ljudkraven för 

bostäder var generellt högre än för förskolor och angående kraven på brand så fick bostäder 

och förskolan samma krav förutsatt att bostadshuset var tre till fem våningar och att förskolan 

hade verksamhet på två våningar. Lasten är baserad på referensprojektet och skulle kunna öka 

något för bostäder med fler våningar, men generellt kan lasten vara representativ för båda. 

Den funktionella enheten valdes baserat på detta och utifrån dialogen med WSP till en 

förskola, men många stora likheter med bostäder finns. 

 

Som förtydligande blev den funktionella enheten en förskola med två våningar och 

verksamhet på båda våningarna. Därav riktas resultaten mot denna typ av byggnad. Även om 

många likheter finns med bostäder i kraven så är det inte helt säkert på grund av antagandena 

med ljud att resultaten är helt applicerbara på bostäder. Anledningen till att ett par KL-

träväggar, som är mer anpassade till bostäder via en tjockare, 120 mm, icke bärande 

regelvägg med isolering lades till var för att jämförelsen mellan dessa väggar och resterande 

ska kunna göras, samt för att läsaren ska kunna relatera olika klimatbelastningar till ett 

bostadshus om läsaren vill. Dock krävs det att läsaren är medveten om alla antaganden som 

gjorts kring ljud, att lasten för bärförmågan baserats på den valda funktionella enheten och att 

den ursprungliga funktionella enheten är en förskola med två våningar. 

 

3.4 Funktionskrav 
I denna studie har valet att bortse från ljudkrav i de byggnadsdelar som undersökts gjorts, 

utifrån dialog med WSP. Anledningen till detta är att byggnadsdelens ljudisolerande förmåga 

påverkas av många olika faktorer där många faktorer inte är direkt kopplade till de ingående 
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komponenterna i byggnadsdelen. Dessa faktorer beror istället på exempelvis utförande, 

anslutningar till andra byggnadselement och därav förekomst av flanktransmissioner, 

anslutning i själva väggen samt förekomsten av dörrar och fönster i den färdiga byggnaden. 

Faktorer som är direkt kopplade till byggnadselementet och dess komponenter är exempelvis 

vikt och isolering. Inom ramen för exjobbet gjordes därav valet att istället förklara ljud-

problemen som existerar med träbyggnadssystem, vad man måste tänka på och varför man 

måste tänka på dessa eftersom ljud är ett så pass stort problem i träbyggnadssystem. Detta 

avsnitt presenterades under teori.  

 

Fuktberäkningar för ytterväggar har inte tagits med i studien för att reducera mängden 

beräkningar. Istället anses samtliga ytterväggar vara okej ur fuktsynpunkt på grund av deras 

standardiserade uppbyggnader, att tänkta fasadskikt samt det som använts för beräkningarna 

av U-värdet är ventilerat och att samtliga ytterväggar i praktiken har en ångspärr. Denna 

ångspärr är inte medtagen i ytterväggarna i studien och därav inte några klimatberäkningar, 

men ångspärren skulle vara likadan för samtliga väggar. 

 

Sammanfattat så var de funktionskrav som valdes att ta hänsyn till brand, bärförmåga och U-

värde. Varje funktionskrav förklaras vidare vid respektive beräkning. Funktionskraven för 

KL-träbjälklagen uppfylls då bjälklagen togs från verkliga byggnader med samma 

funktionella enhet. 

 

3.5 Teststrategi 
Den teststrategi som användes för att lyckas täcka in ett stort spann av väggar tänktes igenom 

innan start av arbetet. Teststrategin var att börja med den minsta möjliga stommen där lasten 

klaras och sedan se vilka olika beklädnader och kombinationer av beklädnader som krävdes 

för att uppnå funktionsenhetens krav med respektive typ av isolering i väggen. Vidare, så 

ökades stommens dimension för att minska mängden skyddande beklädnad. För korslimmat 

trä (KL-trä), var tänket desamma men programvaran SPFit2.0 användes för brandlastfallet. På 

grund av detta så experimenterades KL-träskivornas och deras ingående skikts tjocklekar 

fram utifrån verktyget och brandlastfallet. Till en början valdes här istället tjockare skivor, 

både tre och fem skikt, som skulle klara lasten under brand utan beklädnad på en sida. Den 

andra sidan blir alltid beklädd på grund av uppbyggnaden med dubbelväggar, där det enda 

undantaget är dubbelväggar med bärande KL-träskivor på båda sidor för att helt undvika 

beklädnader. Resterande dubbelväggar av KL-trä har en icke-bärande regelstomme med 

beklädnad för att få mellanliggande isolering. Eftersom ljudkrav inte beräknades i studien 

hade KL-träväggarna tekniskt sätt inte behövt den icke-bärande regelstommen med isolering 

förutsatt att brandkravet uppfylls på annat sätt, men i praktiken och för jämförelse med 

väggarna av konstruktionsvirke hade detta inte fungerat. Därav valdes tjockleken på reglarna 

och lagret med isolering utifrån referensprojektet och dialog med en träkonstruktör hos WSP 

som arbetade med referensprojektet, för att även få jämförbara ljudkrav. Sedan testades även 

smalare KL-träskivor som skyddades med beklädnader på båda sidorna. Utifrån dialogen med 

träkonstruktören på WSP, valdes även att ta med en lite tjockare KL-trävägg där 120 mm 

reglar plus isolering använts för att komma närmre ljudkraven för bostäder. Detta gjordes för 

att många av väggarna med konstruktionsvirke naturligt får en tjockare uppbyggnad med mer 
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beklädnad och därav kan vissa av väggarna komma att uppnå ljudkraven för bostäder. Därav 

finns möjligheten att se vilken skillnad som fås i klimatpåverkan när KL-träväggarna tjockas 

på för att uppnå högre ljudkrav. Utöver detta finns det många andra faktorer som spelar roll 

när det kommer till uppfyllnad av ljudkrav och därav gjordes inga djupare analyser av detta. 

 

För att kunna se vad i väggarna som bidrar till dess stora eller låga inverkan på klimatet så 

valdes även att, i resultatet, ta med respektive materialtyps klimatpåverkan. Ytterligare en 

anledning var att vissa material skulle kunna ha stor inverkan på klimatet, men samtidigt bidra 

till många positiva egenskaper för väggen, vilket i sin tur skulle kunna reducera mängden av 

övrigt material och slutligen väggens totala klimatpåverkan. Dessa saker ville poängteras och 

lyftas fram. Eftersom gips, enligt tidigare utförda studier, kan stå för en stor del av en 

byggnadsdels klimatpåverkan så testades även kombinationer där gips helt uteslutits från 

väggen. 

 

När det kommer till bjälklag så gjordes valet att ta ut bjälklagskonstruktioner ur redan 

projekterade eller byggda byggnader via ritningar. Detta har gjorts för att det inte funnits tid 

inom denna studie att göra lika detaljerade beräkningar i syfte att optimera bjälklagen på 

samma sätt som för väggarna. Därav är bjälklagen tagna från byggnader som stämmer 

överens med den funktionella enheten i arbetet.  

 

Eftersom det vanligaste förekommande träslaget i Sverige är furu och gran så kommer 

beräkningar baseras på detta. Det vill säga att virke antas vara av furu eller gran för att få fram 

värden till beräkningarna. Densiteten för konstruktionsvirket är taget från Byggsektorns 

Miljöberäkningsverktyg (BM) och densiteten för KL-trä är taget från KL-trähandboken av 

Svenskt Trä (2017). Densiteten för KL-trä överensstämmer med densiteten för KL-

träskivorna från Martinsons enligt deras hemsida. Den densitet som använts och var den 

kommer ifrån presenteras i resultatet för samtliga material. 

 

3.6 Lastnedräkning och laster 
Lastnedräkningen gjordes inte själv, utan en representativ last för den funktionella enheten 

togs från referensprojektet. Denna har inte beräknats själv då det inte fanns något egenvärde 

för denna studie att personligen göra lastnedräkningen. Fokuset är istället att samtliga 

byggnadsdelar ska ha gemensamma prestandakrav. 

 

3.6.1 Dimensionerande laster 

Samma last används till alla väggar för att skapa en rättvis jämförelse och lasten representerar 

den funktionella enhet som ställer prestandakraven inom de beaktade aspekterna. Lasterna 

som valdes var: 

 

𝑌𝑡𝑡𝑒𝑟𝑣ä𝑔𝑔𝑎𝑟: 𝑞𝑑 = 35 𝑘𝑁 𝑚⁄  

 

𝐼𝑛𝑛𝑒𝑟𝑣ä𝑔𝑔𝑎𝑟: 𝑞𝑑 = 60 𝑘𝑁 𝑚⁄  
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3.6.2 Vindlast 

Vindlasten är också baserad på referensprojektet. För att få fram vindlasten användes en tänkt 

16x16 meter byggnad med höjden 10 meter och sadeltak. Referensvinden sattes till 25m/s i 

enlighet med sydvästra Sverige, vilket är en hög referensvind. Terrängtypen antogs vara III, 

vilket innebär att byggnaden har vegetation eller byggnader i närheten och terrängtypen kan 

sägas motsvara byar och förorter (Isaksson, T. & Mårtensson, A. 2017). Beräkningarna 

baserades på metoden från Eurokod 1-1-4, SS-EN 1991-1-4:2005, vilket är en Eurokod om 

vindlaster (CEN 2005). Värdet som togs fram jämfördes med värdet som WSP använt i 

referensprojektet och värdet var exakt samma. Värdet som användes på vindtrycket i 

beräkningarna av ytterväggarna har således varit: 

 

𝑊𝑒 = 0,60 𝑘𝑁 𝑚2⁄  

 

3.7 Beräkningar på väggar 
Alla de olika beräkningarna som utförts i framtagningen av väggarna presenteras nedan i 

respektive avsnitt. Avsnitten är uppdelade i bärförmåga, U-värde och brand. Dessa kapitel är 

till för att informera läsaren om tillvägagångssättet för hur den funktionella enheten uppnåtts. 

Respektive avsnitt förklarar vart beräkningarna kommer ifrån och vilka antaganden som 

gjorts inom respektive område. 

 

3.7.1 Beräkning av bärförmåga 

För detta exjobb antogs det att lasterna placerades centrerat i vek riktning och att ingen 

excentricitet därav uppnås där. Dock, i dialog med handledaren på WSP, antogs en 

excentricitet på 20mm för styv riktning. Därav har beräkningar för interaktionen mellan 

böjmoment och normalkraft gjorts. Det är relativt sällan det förekommer att lasten är perfekt 

centrisk i praktiken, även om det är vad man strävar efter, och av den anledningen bör 

excentricitet beaktas vid dimensionering (TräGuiden, 2017d). De dimensionerande lasterna, 

qd, som nämnts tidigare för väggarna är 35 kN/m för Ytterväggar och 60 kN/m för 

Innerväggar. Denna last valdes tillsammans med WSP baserat på referensprojektet. Lasten 

ska representera en vanligt förekommande last för byggnader i trä likt den funktionella 

enheten som används. I övrigt har klimatklass 1 valts då det handlar om uppvärmda 

byggnader och för att ytterväggarna har skyddande samt ventilerade fasader och därför 

motsvarar klimatklass 1 (CEN 2004). Lasttypen, eller lastvaraktighetsklassen, är vald till 

medellång eftersom detta motsvarar snölast (Isaksson, T. & Mårtensson, A. 2017). Samtliga 

väggar kontrolleras endast i brottgränstillstånd. 

 

Följande beräkningar för att få fram bärförmågan hos väggarna med konstruktionsvirke så 

användes böckerna ”Byggkonstruktion” samt ”Byggkonstruktion: Regel- och formelsamling” 

av författarna Isaksson, Mårtensson och Thelandersson. Ytterligare användes även Eurokod 5-

1-1, SS-EN 1995-1-1:2004, vilket är den Eurokod som behandlar dimensionering av 

träkonstruktioner (CEN 2004a). För beräkningarna antogs att virket var av kvalitet C24. 
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Tabeell 3: Teckenförklaring för symboler som används i beräkningarna för bärförmåga. 

Nomenklatur för bärförmåga 

s Centrumavstånd mellan reglarna 

d Faktor beroende av säkerhetsklass 

G Faktor för permanent last 

Gk,trä Egenvikt för regeln som beräknas 

A Tvärsnittsarea 

kc Instabilitetsrelaterad reduktionsfaktor 

kmod Faktor beroende av klimatklass & lastvaraktighet 

M Materialfaktor för avsedda materialegenskaper (exv. konstruktionsvirke eller 

KL-trä) 

fc,0,k Karakteristiskt värde för tryckhållfasthet parallellt fibrerna 

E0,05 Fem-procentsfraktilens värde på elasticitetsmodulen 

 Knäcklängd 

lträ Längd på regeln 

c Faktor beroende av materialegenskaper 

 Slankhetstal 

rel Relativt slankhetstal 

km Faktor för omfördelning av böjspänningar i tvärsnittet 

fmk Karakteristiskt värde på böjhållfastheten 

kcrit Faktor som tar hänsyn till reducerad böjhållfasthet på grund av vippning. 

i Tröghetsradie 

E0,y,mean Medelvärde av elasticitetsmodul 

G9090,ylay,mean Medelvärde av rullskjuvmodul 

lträ Längden på KL-träskivan (från golv till tak) 

i Faktor för avsett skikt ’i’ för beräkning av effektivt tröghetsmoment 

 

Lasten på regeln, Fd, i regelväggen beräknades enligt följande, där s = centrumavstånd för 

reglarna i väggen: 

 𝐹𝑑 = 𝑞𝑑 ∗ 𝑠 (1) 

 

Regeln ska bära sin egen vikt: 

 𝑅𝑑,𝑡𝑟ä = 𝛾𝑑 ∗ 𝛾𝐺 ∗ 𝐺𝑘,𝑡𝑟ä (2) 

 

Dimensionerande lasteffekt av tryckkraft, det vill säga den totala last som regeln måste bära:  

 𝑁𝑐,𝐸𝑑 = 𝐹𝑑 + 𝑅𝑑,𝑡𝑟ä (3) 

 

Lastkapaciteten för regeln vid axialt tryck: 

 𝑁𝑐,0,𝑅𝑑 = 𝑓𝑐,0,𝑑 ∗ 𝐴 ∗ 𝑘𝑐  (4) 
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Dimensioneringsvärde för tryckhållfastheten vid tryck parallellt fibrerna: 

 
𝑓𝑐,0,𝑑 = 𝑓𝑐,0,𝑘 ∗

𝑘𝑚𝑜𝑑

𝛾𝑀
 (5) 

 

Där reglarna antas vara stagade i vek riktning på grund av deras beklädnader så kontrolleras 

enbart buckling i styv riktning. Vilken riktning som kontrolleras påverkar tröghetsmomentet. 

Med styv riktning så avses z-axeln, det vill säga deformation i z-riktning och rotation kring y-

axeln, se figur 2. Med vek riktning avses det motsatta, det vill säga att buckling i vek riktning 

betyder deformation i y-riktning och rotation kring z-axeln. 

 

 
Figur 2: Tvärsnitt med axlar för en regel. 

 

Tröghetsmomentet för styv riktning beräknades enligt: 

 
𝐼 =

𝑏 ∗ ℎ3

12
 (6) 

 

Tröghetsmomentet för vek riktning, i de fall där de bärande reglarna istället är stagade av 

liggande reglar, beräknades enligt: 

 
𝐼 =

ℎ ∗ 𝑏3

12
 (7) 

 

Instabilitetsrelaterade reduktionsfaktorn då  > 27, vilket betyder att risk för knäckning finns 

togs fram enligt: 

 
𝑘𝑐 =

1

𝑘 ∗ √𝑘2 − 𝜆𝑟𝑒𝑙
2

 
(8) 

 

Där: 

 𝑘 = 0,5 ∗ (1 + 𝛽𝑐 ∗ (𝜆𝑟𝑒𝑙 − 0,3) + 𝜆𝑟𝑒𝑙
2) (9) 

 

 

𝜆𝑟𝑒𝑙 =
𝜆

𝜋
√

𝑓𝑐,0,𝑘

𝐸0,05
 (10) 
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𝜆 =

𝛽 ∗ 𝑙𝑡𝑟ä

𝑖
 (11) 

 

 

𝑖 = √
𝐼

𝐴
 (12) 

 

Om risk för knäckning inte finns, det vill säga  < 27, är kc = 1. I denna studie förekom aldrig 

detta hos någon av väggarna, där en av anledningarna var reglarnas långa längd på grund av 

vägghöjden 3,3 meter. Därav användes ovanstående formler, ekvation 8 – 12, för samtliga 

väggar. 

 

De flesta träkonstruktionerna utförs med ledade ändar, vilket gör att knäckningslängden, , 

sätts till 1. Vid kontroll av buckling i vek riktning användes de liggande reglarnas 

centrumavstånd som längden på träregeln, lträ, istället för regelns totala längd eftersom 

buckling sker lokalt mellan de liggande reglarna. Samma gäller för innerväggar med så 

kallade kortlingar, där kortlingarna avstyvar regeln i vek riktning. Alla kortlingar placerades 

med jämna mellanrum och sitter mellan de bärande reglarna och har samma dimensioner, 

vilket betyder att de inte sticker ut eller ökar tjockleken på väggen. 

 

Verkningsgraden för regeln blev sedan: 

 
𝑢 =

𝑁𝑐,𝐸𝑑

𝑁𝑐,0,𝑅𝑑
 (13) 

 

På grund av excentriciteten utfördes även en kontroll för interaktion av böjmoment och 

normalkraft. I ytterväggarna ingår även väggens vindlast i kontrollen. Om rel  0,3 finns 

ingen risk för att knäckning ska ske, utan brott kommer ske då tryckhållfastheten överskrids. 

Om rel > 0,3 så finns det risk för knäckning. I denna studie hade alla väggar av 

konstruktionsvirke rel > 0,3, på samma sätt som  > 27 för alla väggar. Då rel > 0,3 utfördes 

kontrollen enligt: 

 𝑀𝐸𝑑,𝑠𝑡𝑦𝑣

𝑀𝑅𝑑,𝑠𝑡𝑦𝑣
+ 𝑘𝑚 ∗

𝑀𝐸𝑑,𝑣𝑒𝑘

𝑀𝑅𝑑,𝑣𝑒𝑘
+  

𝑁𝑐,𝐸𝑑

𝑁𝑐,𝑅𝑑
≤ 1 (14) 

 

 
𝑘𝑚 ∗

𝑀𝐸𝑑,𝑠𝑡𝑦𝑣

𝑀𝑅𝑑,𝑠𝑡𝑦𝑣
+

𝑀𝐸𝑑,𝑣𝑒𝑘

𝑀𝑅𝑑,𝑣𝑒𝑘
+  

𝑁𝑐,𝐸𝑑

𝑁𝑐,𝑅𝑑
≤ 1 (15) 
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Eftersom vindlasten endast påverkar den styva riktningen och ingen excentricitet i vek 

riktning antogs, så finns inget agerande moment i den veka riktningen vilket gav MEd,vek = 0. 

Med detta kunde formlerna för kontrollen av interaktion, ekvation 14 & 15, förenklas till 

följande: 

 𝑀𝐸𝑑,𝑠𝑡𝑦𝑣

𝑀𝑅𝑑,𝑠𝑡𝑦𝑣
+  

𝑁𝑐,𝐸𝑑

𝑁𝑐,𝑅𝑑
≤ 1 (16) 

 

 
𝑘𝑚 ∗

𝑀𝐸𝑑,𝑠𝑡𝑦𝑣

𝑀𝑅𝑑,𝑠𝑡𝑦𝑣
+  

𝑁𝑐,𝐸𝑑

𝑁𝑐,𝑅𝑑
≤ 1 (17) 

 

Dimensionerande lasteffekten av böjmomentet från excentriciteten: 

 𝑀𝐸𝑑,𝑠𝑡𝑦𝑣,𝑒 = 𝑁𝑐,𝐸𝑑 ∗ 𝑒 (18) 

Där: 

𝑒 = 20 𝑚𝑚 

 

Dimensionerande lasteffekten av böjmomentet från vind: 

 
𝑀𝐸𝑑,𝑠𝑡𝑦𝑣,𝑣𝑖𝑛𝑑 =

𝑞 ∗ 𝐿2

8
=

(𝑊𝑒 ∗ 𝑠) ∗ 𝑙𝑡𝑟ä
2

8
 (19) 

 

Total dimensionerande lasteffekt av böjmoment: 

 𝑀𝐸𝑑,𝑠𝑡𝑦𝑣 = 𝑀𝐸𝑑,𝑠𝑡𝑦𝑣,𝑒 + 𝑀𝐸𝑑,𝑠𝑡𝑦𝑣,𝑣𝑖𝑛𝑑 (20) 

 

Dimensionerande bärförmåga vid böjning: 

 𝑀𝑅𝑑 = 𝑓𝑚𝑑 ∗ 𝑊 ∗ 𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡 (21) 

 

Dimensionerande böjhållfasthet: 

 
𝑓𝑚𝑑 = 𝑓𝑚𝑘 ∗

𝑘𝑚𝑜𝑑

𝛾𝑀
 (22) 

 

Böjmotståndet, W, beräknades enligt: 

 
𝑊 =

𝑏 ∗ ℎ2

6
 (23) 

 

I regelväggar med konstruktionsvirke så stagas reglarna i överkant med träreglar som kallas 

hammarband. Därav var reglarna stagade i den tryckta kanten där normalkraften verkar. För 

alla reglar i studien var h / b < 7. Detta gav: 

 𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡 = 1,0 (24) 

 

För massivt trä med rektangulära tvärsnitt så fås: 

 𝑘𝑚 = 0,7 (25) 
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För KL-träskivorna har skiktens tjocklek och kvalitet på virket tagits från vad som anses vara 

vanligt förekommande utifrån KL-trähandboken från Svenskt Trä, där skiktens tjocklekar 

sträcker sig mellan 20-45mm och minsta totala tjockleken på skivan är 60mm (Svenskt Trä, 

2017). Följande beräkningar för att få fram bärförmågan hos väggarna med korslimmat trä 

(KL-trä) så användes boken ”KL-trähandbok: Fakta och projektering av KL-

träkonstruktioner” utgiven av Svenskt Trä. Detta för att Eurokoderna inte behandlar KL-trä i 

dagsläget. Beräkningarna på KL-träväggarnas bärförmåga gjordes för en strimla med bredden 

en meter. Även här är virkeskvaliteten antagen till C24. På grund av storleken på lasterna 

användes endast KL-träskivor med 3 respektive 5 skikt. Tjocklekarna på skikten i 

huvudbärriktningen är desamma och tjocklekarna på skikten i tvärgående riktning är 

desamma. Huvudbärriktningen innebär skikt 1 & 3 i en 3-skiktsskiva respektive 1, 3 & 5 i en 

5-skiktsskiva, medan tvärgående riktningen innebär skikt 2 respektive 2 & 4. För bild över 

KL-träskivans geometri och axlar, se figur 3. 

 

 
Figur 3: KL-träskiva, dess geometrier och axlar. 

 

Kontroll av knäckning hos KL-träskivan i brottgränstillstånd gjordes enligt kriteriet: 

 𝜎𝑐,0,𝑑

𝑘𝑐,𝑦 ∗ 𝑓𝑐,0,𝑑
+

𝜎𝑚,𝑑

𝑓𝑚,𝑑
≤ 1 (26) 

 

Där fc,0,d respektive fm,d beräknas på samma sätt som för väggarna av konstruktionsvirke, 

enligt ekvation 5 respektive 22. 

 

Det effektiva tröghetsmoment för en 3-skiktsskiva, där ti = tjockleken på skikt ’i’ och formeln 

bygger på Steiners sats, beräknades enligt: 

 
𝐼𝑒𝑓 =

𝑏 ∗ 𝑡1
3

12
+ 𝛾1 ∗ 𝑏 ∗ 𝑡1 ∗ 𝑎1

2 +
𝑏 ∗ 𝑡3

3

12
+ 𝛾3 ∗ 𝑏 ∗ 𝑡3 ∗ 𝑎3

2 (27) 
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Värdena för i bestämdes enligt: 

 𝛾1 = 1 (28) 

 

 
𝛾3 =

1

1 +
𝜋2 ∗ 𝐸0,𝑦,𝑚𝑒𝑎𝑛,3 ∗ 𝑡3

𝑙𝑡𝑟ä
2 ∗

𝑡2
𝐺9090,𝑦𝑙𝑎𝑦,𝑚𝑒𝑎𝑛,2

 
(29) 

 

Avståndet från masscentrum hos lager ’i’ till rotationsaxeln, ai, togs fram enligt: 

 
𝑎1 =

𝑡1

2
+

𝑡2

2
 (30) 

 

 
𝑎3 =

𝑡2

2
+

𝑡3

2
 (31) 

 

Med hjälp av att skikten i huvudbärriktningen är desamma, t1 = t3, så kunde det effektiva 

tröghetsmomentet för en skiva med 3 skikt, ekvation 27, förenklas till: 

 
𝐼𝑒𝑓 = 𝑏 (2 ∗

𝑡1
3

12
+ (𝛾1 + 𝛾3) ∗ 𝑡1 ∗ 𝑎1

2) (32) 

 

Nettoarean för 3-skiktsskivan, vilket motsvarar tvärsnittsarean för lagren i 

huvudbärriktningen, beräknades med hjälp av: 

 𝐴𝑛𝑒𝑡 = 2 ∗ 𝑏 ∗ 𝑡1 (33) 

 

Effektiv tröghetsradie: 

 

𝑖𝑒𝑓 = √
𝐼𝑒𝑓

𝐴𝑛𝑒𝑡
 (34) 

 

Slankhetsfaktorn: 

 
𝜆 =

𝛽 ∗ 𝑙𝑡𝑟ä

𝑖𝑒𝑓
 (35) 

 

Instabilitetsrelaterade reduktionsfaktorn, kc, beräknades här med samma formler som för 

väggarna med konstruktionsvirke, där ekvation 8 – 12 användes. 

 

Dimensionerande tryckspänningen i KL-träskivans plan: 

 
𝜎𝑐,0,𝑑 =

𝑁𝑑

𝐴𝑛𝑒𝑡
 (36) 

 

Den vertikala lasten: 

 𝑁𝑑 = 𝑞𝑑 ∗ 𝑏 (37) 
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Nettotröghetsmoment för 3-skiktsskivan: 

 
𝐼𝑛𝑒𝑡 = 𝑏 ∗ (

𝑡1
3

12
+ 𝑡1 ∗ 𝑎1

2 +
𝑡3

3

12
+ 𝑡3 ∗ 𝑎3

2) (38) 

 

Efter förenkling av ekvation 38 på grund av samma tjocklekar i huvudbärriktningen blev: 

 
𝐼𝑛𝑒𝑡 = 𝑏 ∗ (2 ∗

𝑡1
3

12
+ 2 ∗ 𝑡1 ∗ 𝑎1

2) (39) 

 

Nettoböjmotstånd för 3-skiktsskivan: 

 
𝑊𝑛𝑒𝑡 =

𝐼𝑛𝑒𝑡

(𝑡1 + 𝑡2 + 𝑡3) 2⁄
=

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑡𝑟ö𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡

𝐴𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 𝑘𝑎𝑛𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑡𝑦𝑛𝑔𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢𝑚
 (40) 

 

Dimensionerande böjspänning: 

 
𝜎𝑚,𝑑 =

𝑀𝐸𝑑

𝑊𝑛𝑒𝑡
=

𝑀𝐸𝑑,𝑠𝑡𝑦𝑣,𝑣𝑖𝑛𝑑 + 𝑀𝐸𝑑,𝑠𝑡𝑦𝑣,𝑒

𝑊𝑛𝑒𝑡
 (41) 

 

För en 5-skiktsskiva istället så ändras några beräkningar. Det effektiva tröghetsmomentet 

beräknades för en skiva med 5 skikt enligt: 

 
𝐼𝑒𝑓 =

𝑏 ∗ 𝑡1
3

12
+ 𝛾1 ∗ 𝑏 ∗ 𝑡1 ∗ 𝑎1

2 +
𝑏 ∗ 𝑡3

3

12
+

𝑏 ∗ 𝑡5
3

12
+ 𝛾5 ∗ 𝑏 ∗ 𝑡5 ∗ 𝑎5

2 (42) 

 

Här bestämdes värdena för i enligt: 

 
𝛾1 = 𝛾5 =

1

1 +
𝜋2 ∗ 𝐸0,𝑚𝑒𝑎𝑛,1 ∗ 𝑡1

𝑙𝑡𝑟ä
2 ∗

𝑡2
𝐺9090,𝑦𝑙𝑎𝑦,𝑚𝑒𝑎𝑛,2

 
(43) 

 

För 5-skiktsskivorna togs avståndet från masscentrum hos lager ’i’ till rotationsaxeln, ai, fram 

enligt: 

 
𝑎1 =

𝑡1

2
+ 𝑡2 +

𝑡3

2
 (44) 

 

 
𝑎5 =

𝑡5

2
+ 𝑡4 +

𝑡3

2
 (45) 

 

Tjocklekarna i huvudbärriktningen är desamma, t1 = t3 = t5, och tjocklekarna i tvärgående 

riktning är desamma, t2 = t4, vilket gav förenklingen av ekvation 42 till: 

 
𝐼𝑒𝑓 = 𝑏 ∗ (

3 ∗ 𝑡1
3

12
+ 2 ∗ 𝛾1 ∗ 𝑡1 ∗ 𝑎1

2) (46) 

 

Nettoarean för en 5-skiktsskiva beräknades enligt: 

 𝐴𝑛𝑒𝑡 = 3 ∗ 𝑏 ∗ 𝑡1 (47) 
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Nettotröghetsmoment för en skiva med 5 skikt: 

 
𝐼𝑛𝑒𝑡 = 𝑏 ∗ (

𝑡1
3

12
+ 𝑡1 ∗ 𝑎1

2 +
𝑡3

3

12
+ 𝑡3 ∗ 𝑎3

2 +
𝑡5

3

12
+ 𝑡5 ∗ 𝑎5

2) (48) 

 

Förenkling av ekvation 48 med samma princip om tjocklekarna gav: 

 
𝐼𝑛𝑒𝑡 = 𝑏 ∗ (3 ∗

𝑡1
3

12
+ 2 ∗ 𝑡1 ∗ 𝑎1

2) (49) 

 

Nettoböjmotstånd för en 5-skiktsskiva: 

 
𝑊𝑛𝑒𝑡 =

𝐼𝑛𝑒𝑡

(𝑡1 +  𝑡2+ 𝑡3+ 𝑡4+ 𝑡5) 2⁄
 (50) 

 

3.7.2 Beräkning av U-värde 

För att göra beräkningarna på U-värdet så antogs en fasadbeklädnad som bestod av träpanel 

plus luftspalt. Att just denna fasad valdes till beräkningarna var för att det är en vanlig och 

ventilerad fasad som även är av fossilfritt material, vilket är vad referensprojektet hade som 

inriktning. För att göra uträkningarna användes boken ”Tillämpad Byggnadsfysik” av 

författaren Bengt-Åke Pettersson. Beräkningarna är baserade på U-värdesmetoden och 

Lambda-värdesmetoden. Funktionskravet för U-värdet sattes till 0,18 baserat på Boverkets 

Byggregler (BBR) (Boverket 2019a). 

 
Tabell 4: De olika använda materialens lambda-värden och respektive källa. 

Material -värde [W/mK] Från 

Ventilerat fasadskikt av trä R = 0,20 m2K/W Tillämpad Byggnadsfysik, upplaga 6:1. 

KL-trä 0,13 TräGuiden 

Trä (Furu, Gran) 0,14 TräGuiden 

Stenull 0,037 Medel från marknadens produkter och Tillämpad 

Byggnadsfysik, upplaga 6:1. 

Glasull 0,037 Medel från marknadens produkter och Tillämpad 

Byggnadsfysik, upplaga 6:1. 

Cellulosa 0,039 Tillämpad Byggnadsfysik, upplaga 6:1. 

Spånskiva & OSB 0,14 Tillämpad Byggnadsfysik, upplaga 6:1. 

Plywood 0,13 Tillämpad Byggnadsfysik, upplaga 6:1. 

Gipsskiva 0,24 TräGuiden 
Fasadskiva Glasull 15 & 20 mm 0,033 Isover 

Fasadskiva Glasull 30 & 80 mm 0,030 Isover 
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Tabell 5: Teckenförklaring för symboler som används i beräkningarna för U-värdet. 

Nomenklatur för U-värde 

Rsi Övergångsmotstånd på insida 

Rse Övergångsmotstånd på utsida 

Ri Värmemotståndet för avsett skikt ’i’ 

di Tjocklek på avsett skikt ’i’ 

i Värmeledningsförmågan hos avsett skikt ’i’ 

dInhom,1 Tjockleken på första inhomogena skiktet 

dInhom,2 Tjockleken på andra inhomogena skiktet 

b Bredden på avsett material inom dess centrumavstånd 

s Centrumavståndet för avsett material 

UU U-värdet enligt U-värdesmetoden 

Rtot, & Rtot,U Totala värmemotståndet enligt Lambda- respektive U-värdesmetoden 

 

U-värdet, det vill säga värmegenomgångskoefficienten, beräknades enligt: 

 
𝑈 =

1

𝑅
 (51) 

 

Där det totala värmemotståndet beräknades enligt: 

 𝑅𝑇𝑜𝑡 = 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅1 + 𝑅2 + ⋯ + 𝑅𝑖 + 𝑅𝑠𝑒  (52) 

Där: 

 
𝑅𝑖 =

𝑑𝑖

𝜆𝑖
 (53) 

 

För inhomogena skikt användes lambda- och U-värdesmetoden. Detta gäller skikt med reglar 

och isolering. Värmeledningsförmågan hos ett inhomogent skikt togs fram med hjälp av 

lambda-värdesmetoden genom följande formel: 

 
𝜆𝑖𝑠𝑜+𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟 = 𝜆𝑖𝑠𝑜 ∗

𝑏𝑖𝑠𝑜

𝑠𝑖𝑠𝑜
+ 𝜆𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟 ∗

𝑏𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟

𝑠𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟
 (54) 

 

Värmemotståndet hos det inhomogena skiktet blev då: 

 
𝑅𝐼𝑛ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛,𝜆 =

𝑑𝑖

𝜆𝑖𝑠𝑜+𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟
 (55) 

 

Alla inhomogena skikt måste tas med var för sig. I denna studie hade ytterväggarna av 

konstruktionsvirke med liggande reglar två stycken inhomogena skikt som beräknades var för 

sig inom lambdavärdesmetoden. Det totala värmemotståndet enligt lambda-värdesmetoden 

blev sedan: 

 𝑅𝑇𝑜𝑡,𝜆 = 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝐻𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛 + 𝑅𝐼𝑛ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛,𝜆 + 𝑅𝑠𝑒 (56) 
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Sedan användes U-värdesmetoden för att få fram ett annat totalt värmemotstånd. I denna 

metod ses det inhomogena skiktet först som enbart isolering och sedan som enbart träreglar. 

Vid två inhomogena skikt, det vill säga ett skikt med stående reglar följt av ett skikt med 

liggande reglar, så finns fyra kombinationer. Först sågs båda skikten som enbart isolering, 

sedan enbart träreglar, följt av första inhomogena skiktet som isolering och det andra som 

träreglar och sist det första inhomogena skiktet som träreglar och det andra som isolering. 

 

Båda lagren som isolering gav: 

 
𝑅𝑇𝑜𝑡,𝑈,𝑖𝑠𝑜+𝑖𝑠𝑜 = 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝐻𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛 +

𝑑𝐼𝑛ℎ𝑜𝑚,1

𝜆𝑖𝑠𝑜,1
+

𝑑𝐼𝑛ℎ𝑜𝑚,2

𝜆𝑖𝑠𝑜,2
+ 𝑅𝑠𝑒 (57) 

 

Detta användes till att beräkna: 

 
𝑈𝑈,𝑖𝑠𝑜+𝑖𝑠𝑜 =

𝑏𝑖𝑠𝑜,1

𝑠𝑖𝑠𝑜,1
∗

𝑏𝑖𝑠𝑜,2

𝑠𝑖𝑠𝑜,2
∗

1

𝑅𝑇𝑜𝑡,𝑈,𝑖𝑠𝑜+𝑖𝑠𝑜
 (58) 

 

Båda lagren som reglar gav: 

 
𝑅𝑇𝑜𝑡,𝑈,𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟+𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟 = 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝐻𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛 +

𝑑𝐼𝑛ℎ𝑜𝑚,1

𝜆𝑡𝑟ä
+

𝑑𝐼𝑛ℎ𝑜𝑚,2

𝜆𝑡𝑟ä
+ 𝑅𝑠𝑒 (59) 

 

Detta användes till att beräkna: 

 
𝑈𝑈,𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟+𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟 =

𝑏𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟,1

𝑠𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟,1
∗

𝑏𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟,2

𝑠𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟,2
∗

1

𝑅𝑇𝑜𝑡,𝑈,𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟+𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟
 (60) 

 

Första lagret som isolering och andra lagret som reglar gav: 

 
𝑅𝑇𝑜𝑡,𝑈,𝑖𝑠𝑜+𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟 = 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝐻𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛 +

𝑑𝐼𝑛ℎ𝑜𝑚,1

𝜆𝑖𝑠𝑜,1
+

𝑑𝐼𝑛ℎ𝑜𝑚,2

𝜆𝑡𝑟ä
+ 𝑅𝑠𝑒 (61) 

 

Detta användes till att beräkna: 

 
𝑈𝑈,𝑖𝑠𝑜+𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟 =

𝑏𝑖𝑠𝑜,1

𝑠𝑖𝑠𝑜,1
∗

𝑏𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟,2

𝑠𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟,2
∗

1

𝑅𝑇𝑜𝑡,𝑈,𝑖𝑠𝑜+𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟
 (62) 

 

Första inhomogena lagret som reglar och andra lagret som isolering gav: 

 
𝑅𝑇𝑜𝑡,𝑈,𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟+𝑖𝑠𝑜 = 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝐻𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛 +

𝑑𝐼𝑛ℎ𝑜𝑚,1

𝜆𝑡𝑟ä
+

𝑑𝐼𝑛ℎ𝑜𝑚,2

𝜆𝑖𝑠𝑜,2
+ 𝑅𝑠𝑒 (63) 

 

Detta användes till att beräkna: 

 
𝑈𝑈,𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟+𝑖𝑠𝑜 =

𝑏𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟,1

𝑠𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟,1
∗

𝑏𝑖𝑠𝑜,2

𝑠𝑖𝑠𝑜,2
∗

1

𝑅𝑇𝑜𝑡,𝑈,𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟+𝑖𝑠𝑜
 (64) 
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För att sedan få fram det totala värmemotståndet enligt U-värdesmetoden användes: 

 
𝑅𝑇𝑜𝑡,𝑈 =

1

𝑈𝑈
 (65) 

Där: 

 𝑈𝑈 = 𝑈𝑈,𝑖𝑠𝑜+𝑖𝑠𝑜 + 𝑈𝑈,𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟+𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟 + 𝑈𝑈,𝑖𝑠𝑜+𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟 + 𝑈𝑈,𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟+𝑖𝑠𝑜 (66) 

 

Det slutgiltiga totala värmemotståndet hos väggen som användes för att beräkna dess U-värde 

blev sedan: 

 
𝑅𝑇𝑜𝑡 =

𝑅𝑇𝑜𝑡,𝜆 + 𝑅𝑇𝑜𝑡,𝑈

2
 (67) 

 

3.7.3 Brandberäkningar 

De brandkrav som ställdes var REI60 och REI30, vilket betyder uppfyllnad av krav i 60 

respektive 30 minuter. Eftersom dessa två tider valdes så användes metoden för reducerat 

tvärsnitt vid brandberäkningarna. Metoden för reducerat tvärsnitt valdes även för att det är 

den rekommenderade metoden i Sverige (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) 

2012). Anledningen till att både 60 respektive 30 minuter studerades var för att beroende på 

omfattning i form av storlek och antal personer i byggnaden, samt antal våningar så varierade 

brandklassen. Exempelvis för en förskola så kan Br2 vara aktuellt vid ett plan och Br1 vid två 

plan och liknande för bostäder gäller att tre eller fler våningar kräver Br1. Ytterligare en 

anledning var att REI60 inte nödvändigtvis behöver användas på alla byggnadsdelar i en 

byggnad utan byggnaden kan innehålla båda kravtiderna 60 respektive 30 minuter. Eftersom 

samtliga ytter- och innerväggar som studerades här ansågs vara bärande så ingick även 

bärförmågan vid brand, R, i samtliga väggar. 

 
För väggarna med konstruktionsvirke så valdes främst att utgå från Eurokod 5-1-2, SS-EN 

1995-1-2:2004, som behandlar brandteknisk dimensionering av träkonstruktioner (CEN 

2004b). Då det finns begränsningar i antal beklädnader och deras kombinationer samt 

isoleringsmaterial, så utnyttjades även boken ”Brandsäkra Trähus version 3” framtagen av SP. 

Denna bok användes helt till beräkningen för en väggs avskiljande förmåga (EI) på grund av 

en framtagen förbättrad metod och de olika kombinationerna av beklädnader. Ytterligare 

användes den till formler för förkolningen av reglars tvärsnitt vid mellanliggande isolering av 

glasull eftersom Eurokod 5-1-2 inte behandlade detta i den mån som boken gör. 

 

För att göra brandberäkningarna hos KL-träväggarna så användes istället programvaran 

SPFit2.0 som är skapad av RISE, dels för att Eurokod 5-1-2 inte behandlar KL-trä, dels för att 

andra identifierade källor också saknat beräkningsexempel på hur man tar fram bärförmågan 

efter brand för KL-träskivan. I övrigt så sparades tid, som senare kunde läggas på 

klimatberäkningarna. För att minimera orättvisor som kunde bli av att använda programvara 

gentemot beräkningar så valdes att använda samma formler för beklädnadernas nedfallstider 

och sedan manuellt mata in dessa skyddstider i programvaran. Ytterligare baseras programmet 

på en beräkningsmodell från FSITB, vilket är ett dokument som SP tagit fram och behandlar 

brandberäkningar för KL-trä. 
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För ytterväggar med liggande reglar så gjordes, utifrån diskussion med brandingenjör och 

konstruktör på WSP, antagandet att de liggande reglarna behåller sin förmåga att avstyva de 

bärande reglarna i vek riktning om dess bredd respektive höjd har minst 20 mm kvar. Detta 

avser icke-förkolnat tvärsnitt istället för effektivt tvärsnitt eftersom det inte är ett 

lastupptagande skikt på samma sätt. Anledningen till detta är för att ett effektivt tvärsnitt 

avser den area som efter viss förkolning fortfarande är lastupptagande, där man redan tagit 

hänsyn till att en del av tvärsnittet som inte är förkolnat kan ha tappat bärförmåga (CEN 

2004b). Det är främst reglarnas infästningar som måste ha något att sitta kvar i. Av dessa 

anledningar gjordes detta antagandet för att i studien verifiera att avstyvningen inte skulle 

försvinna under brandexponeringstiden. Att notera är att detta var en förenkling som gjordes 

och djupare beräkningar på exakta dimensioner och tvärsnitt som behövs för avstyvning kan 

göras, men för denna studie, dess tidsramar och för de laster som väggarna utsätts för så 

beslöts att inga djupare beräkningar skulle göras.  

 

För studien har antagandet att förkolningshastigheten återgår till lägre, tabellerade, hastigheter 

efter att förkolningsdjupet nått 25 mm. Anledningen är för att när det förkolnade skiktet 

uppnått ett djup på 25 mm så blir förkolningshastigheten lägre och återgår till hastigheten för 

trä som vid start av brand är oskyddat. Detta beror på att en skyddande beklädnad gör att 

temperaturen är hög vid förkolningens start och därav förkolnar det snabbare i början när 

skyddet upphört (SP 2012). Antagandet att använda tabellerade värden var för att Eurokod 5-

1-2 specificerat att efter att det förkolnade skiktet uppnått en tjocklek på 25 mm så återvänder 

förkolningshastigheten till just tabellerade värden (CEN 2004b). Att tänka på är dock att de 

formler som SP tagit fram pekar på att förkolningshastigheten blir långsammare men att de 

inte behöver gå ner till tabellerade värden. Detta har inte beaktats i studien, utan tabellerade 

värden från Eurokod 5-1-2 användes vid detta tillfälle för att minska komplexiteten och sedan 

lägga mer fokus på klimatberäkningar och analys av dessa. De tabellerade 

förkolningshastigheterna delas in i dimensionerande förkolningshastighet, 0, och 

dimensionerande ekvivalent förkolningshastighet, n, och de från Eurokod 5-1-2 som använts 

i projektet presenteras nedan, se tabell 6. 

 
Tabell 6: Tabellerade värden på förkolningshastigheter. 

Material 0 [mm/minut] n [mm/minut] 

Massivt trä  0,65 0,8 

Plywood (450kg/m3, 

skivtjocklek 20mm) 

1,0 - 

Träbaserade skivor utom 

plywood (450kg/m3, 

skivtjocklek 20mm) 

0,9 - 
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När det kommer till cellulosaisolering så måste brandegenskaperna hos exempelvis en vägg 

tas fram via brandprovning (SP 2012). För att kunna använda cellulosaisolering i denna studie 

så bestämdes det, efter kontakt med olika personer på RISE, Isoleringslandslaget och iCell, att 

cellulosaisolering används i de väggar där de inte behöver uppfylla brandskydd. Sedan 

diskuteras cellulosans brandskydd och huruvida den skulle kunna användas i större 

utsträckning, samt vilka konsekvenser det kan ha på klimatpåverkan. De väggar som fått 

cellulosaisolering som alternativ är alla KL-träväggar och de bästa väggarna av 

konstruktionsvirke med mellanliggande glasull som istället skulle kunna ha cellulosa som 

faller ut ur väggen vid brand. Det vill säga efter att beklädnaden fallit bort. Detta val gjordes 

efter personlig kontakt med två på avdelningen för brandkonstruktion på RISE, en forskare på 

RISE, en tekniskt kunnig i fabriken för tillverkning på iCell och en tekniskt kunnig på 

Isoleringslandslaget.  

 

Cellulosaisolering i form av lösull, enligt tekniskt kunnig på iCell (personlig kommunikation, 

17 januari 2020), packas och är uppbyggd på ett sådant sätt att isoleringen stannar kvar i 

väggen efter att beklädnader har fallit bort, vilket de även fått se i en verklig brand i ett garage 

där isoleringen i en yttervägg hade stannat kvar. Dock, enligt en av brandkonstruktörerna på 

RISE (personlig kommunikation, 17 januari 2020) så finns det en risk att cellulosaisoleringen 

i form av lösull skulle kunna ramla ut ur väggen och därav inte bidra med något skydd. Den 

andra brandkonstruktören på RISE (personlig kommunikation, 17 januari 2020) nämnde att 

cellulosaisolering i form av skivor troligtvis kan förkolna snabbare än cellulosa i form av 

lösull. Enligt forskaren på RISE (personlig kommunikation, 20 januari 2020) så kunde 

cellulosaisolering av träfiber förkolna med ungefär en hastighet på 1 mm/minut, eller 1,5 

mm/minut konservativt räknat. Detta kan jämföras med tabellerade värden för massivt trä som 

ligger kring 0,65 mm/minut (CEN 2004b) och för glasull där det gäller att isoleringen smälter 

med 30 mm/minut (SP 2012). Alla fem personer var överens om att cellulosan inte bara 

brinner upp utan att den börjar förkolna med en mycket långsammare hastighet än vad 

glasullen smälter. Detta underlag användes till valet om hur cellulosa hanteras i studien och 

ligger till grund för ett diskussionsavsnitt. 
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Tabell 7: Teckenförklaring för symboler som används för beräkning av brand. 

Nomenklatur för brand 

tch Förkolningen av tvärsnittet startar efter denna tid  

tf Beklädnaden faller ner efter denna tid (Nedfallstid) 

ta Förkolningsdjupet har nått 25 mm efter denna tid 

hp Tjockleken på avsedd beklädnadsskiva 

k Densiteten hos avsedd beklädnadsskiva 

hins Tjockleken på avsedd isolering 

ins Densiteten hos avsedd isolering 

0 Dimensionerande förkolningshastighet 

n Dimensionerande ekvivalent förkolningshastighet 

vrec,ins Nedbrytningshastigheten för glasull 

k3 Efterskyddsfaktor som tar hänsyn till ökad temperatur i efterfasen 

ks Tvärsnittsfaktor som beror på tvärsnittets bredd 

kn Faktor som beaktar förvandlingen av oregelbundet till ekvivalent rektangulärt tvärsnitt 

k0 Faktor som tar hänsyn till att det icke-lastupptagande skiktet inte är helt utvecklat 

d0 Grundvärde på tjockleken på skiktet som antas sakna bärförmåga 

kmod,fi Faktor för lastvaraktighet och fukt vid brandlastfall 

tins Isoleringstiden, det totala brandmotståndet från de olika skikten 

tprot,i Skyddstiden för avsett skikt ’i’ 

tins,n Isoleringstiden för det sista skiktet i väggen 

tprot,0,i Ett grundvärde för skyddstiden 

tins,0,i Ett grundvärde för isoleringstiden 

kpos,exp Lägeskoefficient, då brandbeteendet påverkar framför eller bakom i värmeflödets riktning 

kpos,unexp Lägeskoefficient, då brandbeteendet påverkar framför eller bakom i värmeflödets riktning 

ti & tn Faktor för korrektion av skyddstiden för ett lager som skyddas av en gipsskiva typ F 

kj Fog-/Skarvkoefficient för att ta hänsyn till vissa beklädnaders skarvar. 

 

De olika kravtiderna som användes bestämdes i början av examensarbetet tillsammans med 

WSP. Kravtiden är den totala tid som väggen ska klara sina uppställda krav, det vill säga REI. 

Kravtiderna bestämdes till: 

 𝑡𝑟𝑒𝑞 = 30 𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟 (68) 

 

 𝑡𝑟𝑒𝑞 = 60 𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟 (69) 

 

Baserat på Eurokod 5-1-2 så antogs i beräkningarna att följande gällde vid användning av 

träbaserade beklädnader och/eller gipsskivor: 

 𝑡𝑓 = 𝑡𝑐ℎ  (70) 
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Tiden som beklädnaden upphör att gälla beräknades för träbaserade skivor ut genom följande, 

där 0 är ett tabellerat värde på respektive skivas förkolningshastighet: 

 
𝑡𝑓 =

ℎ𝑝

𝛽0
− 4 (71) 

 

Vid beräkningen av nedfallstiden för en träbaserad skiva, ekvation 71, måste 0 justeras på 

grund av att de tabellerade värdena är baserade på en specifik densitet och skivtjocklek. För 

att justera deras förkolningshastigheter användes: 

 𝛽0,𝑝,𝑡 = 𝛽0 ∗ 𝑘𝑝 ∗ 𝑘ℎ (72) 

Där: 

 

𝑘𝑝 = √
450

𝜌𝑘
 (73) 

 

 

𝑘ℎ = √
20

ℎ𝑝
 (74) 

 

Denna justering har gjorts eftersom de beklädnader som används på marknaden skiljer sig 

från de tabellerade, samt att många olika skivtjocklekar testats. 

 

För gipsskiva typ F går det att ta hänsyn till förbindarens längd och att den dras ut på grund av 

att den är för kort med en annan formel (CEN 2004b) än följande, men detta har inte gjorts i 

denna studie. Antagandet att infästningen inte dras ut och blir orsaken till nedfall har gjorts. 

För gipsskivor typ A och F användes således följande: 

 𝑡𝑓 = 2,8 ∗ ℎ𝑝 − 14 (75) 

 

För skivor av stenull användes:  

 𝑡𝑓 = 0,07 ∗ (ℎ𝑖𝑛𝑠 − 20) ∗ √𝜌𝑖𝑛𝑠 (76) 

 

Vid fler än ett lager beklädnad så krävs att det eller de inre lagren får reducerad skyddstid. 

Detta beror på att de inre beklädnadslagren redan blivit uppvärmda innan branden når de inre 

lagren. Vid två gipsskivor av typ A så utnyttjas endast 50% av det inre lagrets tjocklek i 

beräkningen av dess nedfallstid och när en gipsskiva av typ F skyddar det inre lagret så 

används 80% av det inre lagrets tjocklek i beräkningen av dess nedfallstid (CEN 2004b). 

Utifrån detta och dialog med en brandingenjör på WSP så gjordes antagandet att vid 

träbaserade skivor så användes samma principer som för gipsskiva typ A. Det vill säga att för 

två lager träbaserade skivor så användes endast 50% av det inre lagrets tjocklek och vid tre 

lager träbaserade skivor så användes 50% av de två inre lagrens tjocklekar. Detta antagandet 

har gjorts för att detta scenario inte behandlas i den litteratur som använts och för att kunna 

testa enbart träbaserade skivor och se de väggarnas klimatprestanda jämfört med andras. 
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Vid glasullsisolering mellan reglarna så sker en tre-sidig förkolning på regeln eftersom 

glasullen smälter, det vill säga att tre sidor av regeln är brandexponerade. Tiden för 

fullständig nedbrytning av glasullsisoleringen beräknades enligt: 

 
𝑡𝑓,𝑖𝑛𝑠 = 𝑡𝑓 +

ℎ𝑖𝑛𝑠

𝑣𝑟𝑒𝑐,𝑖𝑛𝑠
 (77) 

 

När treq > tf,ins så togs de ekvivalenta förkolningsdjupen fram genom följande, där 

förkolningshastigheterna 0 och n finns i tabell 6: 

 
𝑡𝑟𝑒𝑞 > 𝑡𝑓,𝑖𝑛𝑠 ⟹ 𝑑𝑐ℎ𝑎𝑟,1,𝑛 = 𝑘3 ∗ 𝛽0 ∗ (𝑡𝑟𝑒𝑞 − 𝑡𝑓 − 0,5 ∗

ℎ𝑖𝑛𝑠

𝑣𝑟𝑒𝑐,𝑖𝑛𝑠
) (78) 

 

 𝑡𝑟𝑒𝑞 > 𝑡𝑓,𝑖𝑛𝑠 ⟹ 𝑑𝑐ℎ𝑎𝑟,2,𝑛 = 𝑘3 ∗ 𝛽𝑛 ∗ (𝑡𝑟𝑒𝑞 − 𝑡𝑓) (79) 

 

Vid tf < treq < tf,ins så har inte all isolering brutits ned och linjär interpolering får användas 

mellan ej nedbrutet och fullständigt nedbrutet, vilket gjordes via formeln: 

 
𝑡𝑓 < 𝑡𝑟𝑒𝑞 < 𝑡𝑓,𝑖𝑛𝑠 ⟹ 𝑑𝑐ℎ𝑎𝑟,1,𝑛, =

𝑑𝑐ℎ𝑎𝑟,1,𝑛,𝑡𝑓𝑖𝑛𝑠

(𝑡𝑓,𝑖𝑛𝑠 − 𝑡𝑓)
∗ (𝑡𝑟𝑒𝑞 − 𝑡𝑓) (80) 

Där: 

 
𝑑𝑐ℎ𝑎𝑟,1,𝑛,𝑡𝑓𝑖𝑛𝑠 = 𝑘3 ∗ 𝛽0 ∗ (𝑡𝑓,𝑖𝑛𝑠 − 𝑡𝑓 − 0,5 ∗

ℎ𝑖𝑛𝑠

𝑣𝑟𝑒𝑐,𝑖𝑛𝑠
) (81) 

 

Förkolningen dchar,1,n är det förkolnade djupet på regelns breda sidor och dchar,2,n avser det 

förkolnade djupet på regelns smala exponerade sida. 

 

Efterskyddsfaktorn för glasull beräknades enligt: 

 
𝑘3 = 1,9 +

7

150
∗ 𝑡𝑓 (82) 

 

När stenullsisolering används mellan reglarna så skyddas deras sidor och förkolning sker 

endast på den smala exponerade sidan. För dessa fall, och när treq > tf, så beräknades den 

dimensionerande ekvivalenta förkolningshastigheten ut genom: 

 𝑡𝑟𝑒𝑞 > 𝑡𝑓 ⟹ 𝛽𝑛 = 𝑘𝑠 ∗ 𝑘3 ∗ 𝑘𝑛 ∗ 𝛽0 (83) 

 

Tvärsnittsfaktorn beror på reglarnas bredd och för en bredd på 45 mm, som konsekvent 

användes i studien, fås: 

 𝑘𝑠 = 1,3 (84) 

 

Efterskyddsfaktorn för stenull beräknades enligt: 

 𝑘3 = 0,036 ∗ 𝑡𝑓 + 1 (85) 

 

Faktorn för omvandling till ekvivalent tvärsnitt fås via rekommenderat värde i Eurokod 5-1-2 

till: 

 𝑘𝑛 = 1,5 (86) 
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Det ekvivalenta dimensionerande förkolningsdjupet togs sedan fram genom: 

 𝑑𝑐ℎ𝑎𝑟,𝑛 = 𝛽𝑛 ∗ (𝑡𝑟𝑒𝑞 − 𝑡𝑓) (87) 

 

Vid de tillfällena där dchar,n blev större än 25 mm så beräknades tiden, ta, som det tar att nå ett 

ekvivalent förkolningsdjup på 25 mm ut eftersom förkolningshastigheten blir långsammare 

efter detta. Tiden beräknades enligt: 

 
𝑡𝑎 =

25

𝛽𝑛
 (88) 

 

Den totala tiden för inbränning med tabellerad hastighet blev då: 

 𝑡 = 𝑡𝑟𝑒𝑞 − (𝑡𝑓 + 𝑡𝑎) (89) 

 

Det totala förkolningsdjupet för detta scenario blev sedan: 

 𝑑𝑐ℎ𝑎𝑟,𝑛 = 25 + 𝑡 ∗ 𝛽0 

 
(90) 

 

Efter att ha beräknat de ekvivalenta förkolnade djupen så beräknades det effektiva 

förkolningsdjupet ut med hjälp av: 

 𝑑𝑒𝑓 = 𝑑𝑐ℎ𝑎𝑟 + 𝑘0 ∗ 𝑑0 (91) 

 

Eftersom samtliga reglar är skyddade så beräknades faktorn för det icke-lastupptagande 

skiktet enligt: 

 
𝑘0 =

𝑡𝑟𝑒𝑞

𝑡𝑐ℎ
 (92) 

 

Grundvärdet på tjockleken på skiktet som antas sakna bärförmåga är ett fast värde för reglar 

som fås via Eurokod 5-1-2 och gav:  

 𝑑0 = 7 𝑚𝑚 (93) 

 

Vid de tillfällena då nedfallstiderna för beklädnaderna överskrider kravtiden, det vill säga att 

treq < tf, så hinner det inte börja förkolna i tvärsnittet. Dock hinner det ändå bli uppvärmt och 

ett icke-lastupptagande skikt bildas. I dessa fall används därav endast: 

 𝑑𝑒𝑓 = 𝑘0 ∗ 𝑑0 (94) 
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Följande två figurer, figur 4 & 5, visar hur tvärsnitten ser ut och behandlas under brand. 

 
mellanliggande isolering. 

 

Efter att ha tagit bort de effektiva förkolningsdjupen från tvärsnittet, för att få ut ett effektivt 

tvärsnitt, så användes det nya effektiva tvärsnittet till att beräkna dess bärförmåga på samma 

sätt som tidigare. Utöver nytt tvärsnitt så ändras faktorn för lastvaraktighet och fukt vid 

användning av metoden för reducerat tvärsnitt. Detta är i stora drag för att alla de värsta 

scenarierna för lasten inte inträffar samtidigt som brandlastfallet. Den nya faktorn som 

används vid brandberäkningarna för väggarna med konstruktionsvirke blev enligt Eurokod 5-

1-2 (CEN 2004b): 

 𝑘𝑚𝑜𝑑,𝑓𝑖 = 1,0 (95) 

 

När brandkravet för bärighet, R30 respektive R60, hade kontrollerats så skulle den 

avskiljande förmågan (EI) kontrolleras. För att utföra kontrollen så valdes en sida som 

brandexponerad. För ytterväggar så valdes insidan som brandexponerad eftersom det är där 

branden startar. Hänsyn till att brand utifrån skulle spridas till ytterväggen togs inte i 

beaktning vid utförandet av kontrollerna för REI. För innerväggar av konstruktionsvirke så är 

väggarna konstruerade symmetriskt och klarar dubbelsidig brand, vilket gör att det inte spelar 

någon roll vilken sida som antas vara brandexponerad vid kontroll av EI. För innerväggarna 

av KL-trä så klarar de dubbelsidig brand, men bara ett par av väggarna är symmetriska. För 

icke-symmetriska väggar så kontrollerades därav EI för båda sidorna som brandexponerade 

separat. Det som kontrolleras är isoleringstiden jämfört med kravtiden då kravet för integritet, 

(E), antas vara tillgodosett om kravet för isolering, (I), är tillgodosett. Den förbättrade 

metoden som används grundar sig i additionsmetoden från Eurokod 5-1-2. Följande metod 

och formler följer beräkningssättet i handboken ”Brandsäkra trähus”, version 3, av SP (2012). 

 

Figur 5: Förkolnat tvärsnitt där stenull använts som 

mellanliggande isolering. 

Figur 4: Förkolnat tvärsnitt där glasull använts som 

mellanliggande isolering. 
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Kriteriet som kontrollerades för att väggen skulle klara kravet för EI var: 

 𝑡𝑖𝑛𝑠 ≥ 𝑡𝑟𝑒𝑞  (96) 

 

Isoleringstiden, vilket är tiden då en viss temperaturökning på den icke-exponerade sidan 

uppnåtts, beräknades enligt: 

 

𝑡𝑖𝑛𝑠 = ∑ 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,𝑖 + 𝑡𝑖𝑛𝑠,𝑛

𝑖=𝑛−1

𝑖=1

 (97) 

 

Där beteckningen ’n’ syftar till det sista skiktet i väggen, vilket är det yttersta skiktet på den 

icke-exponerade sidan, och ’i’ syftar till resterande skikt där det första skiktet på den 

brandexponerade sidan betecknas med ’1’, se figur 6. Det betyder att en isoleringstid 

beräknades för det sista skiktet och för resterande skikt beräknades en skyddstid. 

 

Skyddstiden för respektive skikt togs fram enligt: 

 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,𝑖 = (𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,𝑖 ∗ 𝑘𝑝𝑜𝑠,𝑒𝑥𝑝,𝑖 ∗ 𝑘𝑝𝑜𝑠,𝑢𝑛𝑒𝑥𝑝,𝑖 + 𝛥𝑡𝑖) ∗ 𝑘𝑗,𝑖 (98) 

 

Isoleringstiden för det sista skiktet togs fram enligt: 

 𝑡𝑖𝑛𝑠,𝑛 = (𝑡𝑖𝑛𝑠,0,𝑛 ∗ 𝑘𝑝𝑜𝑠,𝑒𝑥𝑝,𝑛 ∗ 𝑘𝑝𝑜𝑠,𝑢𝑛𝑒𝑥𝑝,𝑛 + 𝛥𝑡𝑛) ∗ 𝑘𝑗,𝑛 (99) 

 

 
Figur 6: Bild över hur skikten betecknas i förhållande till den brandexponerade sidan. 

 

Grundskyddstiderna för de olika materialen togs fram genom följande: 

 
𝑃𝑙𝑦𝑤𝑜𝑜𝑑 & 𝑂𝑆𝐵: 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,𝑖 = 23 ∗ (

ℎ𝑝

20
)

1,1

≤
ℎ𝑝

𝛽0
 (100) 

 

 
𝑆𝑝å𝑛𝑠𝑘𝑖𝑣𝑎: 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,𝑖 = 33 ∗ (

ℎ𝑝

20
)

1,1

≤
ℎ𝑝

𝛽0
 (101) 

 

 
𝐾𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑣𝑖𝑟𝑘𝑒 𝑜𝑐ℎ 𝐾𝐿 𝑡𝑟ä: 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,𝑖 = 30 ∗ (

ℎ𝑝

20
)

1,1

≤
ℎ𝑝

𝛽0
 (102) 
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𝐺𝑖𝑝𝑠𝑠𝑘𝑖𝑣𝑎: 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,𝑖 = 30 ∗ (

ℎ𝑝

15
)

1,2

 (103) 

 

 𝑆𝑡𝑒𝑛𝑢𝑙𝑙: 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,𝑖 = 0,3 ∗ ℎ𝑖𝑛𝑠
0,82+0,0066𝜌𝑖𝑛𝑠 (104) 

 

 
𝐺𝑙𝑎𝑠𝑢𝑙𝑙: { 

ℎ𝑖𝑛𝑠 < 40 𝑚𝑚: 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,𝑖 = 0

ℎ𝑖𝑛𝑠 ≥ 40 𝑚𝑚: 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,𝑖 = 0,056 ∗ ℎ𝑖𝑛𝑠 + 13 ≤ 30
 (105) 

 

Grundisoleringstiderna för de olika materialen i sista skiktet togs fram enligt: 

 
𝑃𝑙𝑦𝑤𝑜𝑜𝑑 & 𝑂𝑆𝐵: 𝑡𝑖𝑛𝑠,0,𝑖 = 16 ∗ (

ℎ𝑛

20
)

1,4

 (106) 

 

 
𝑆𝑝å𝑛𝑠𝑘𝑖𝑣𝑎: 𝑡𝑖𝑛𝑠,0,𝑖 = 22 ∗ (

ℎ𝑛

20
)

1,4

 (107) 

 

 
𝐾𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑣𝑖𝑟𝑘𝑒 𝑜𝑐ℎ 𝐾𝐿 𝑡𝑟ä: 𝑡𝑖𝑛𝑠,0,𝑖 = 19 ∗ (

ℎ𝑛

20
)

1,4

 (108) 

 

 
𝐺𝑖𝑝𝑠𝑠𝑘𝑖𝑣𝑎: 𝑡𝑖𝑛𝑠,0,𝑖 = 24 ∗ (

ℎ𝑛

15
)

1,4

 (109) 

 

Lägeskoefficienterna, även kallade positionskoefficienter, beror på placeringen i väggen, det 

skikt som placerats framför respektive bakom skiktet och den totala skyddstiden för alla 

skikten framför det avsedda skiktet. Alla lägeskoefficienter är baserade på formlerna och 

kraven från Tabell 4,3 och Tabell 4,4 i boken ”Brandsäkra trähus” av SP (2012). Vid skikt 

framför respektive bakom en luftspalt har lägeskoefficienterna modifierats utifrån Tabell 4,7 i 

”Brandsäkra trähus”. Utifrån dessa tabeller har korrekt formel valts och beräknats. Alla 

formler skrivs inte ut eftersom det är många formler som beror av olika krav och tabellen 

används för att hitta vilken formel som ska användas i vilket specifikt fall. 

 

Korrektionstermerna beror på huruvida ett skikt är skyddat av en gipsskiva typ F eller inte. 

Vid skydd av en gipsskiva typ F så är korrektionstermen inte noll, utan brandgipset framför 

skyddar det avsedda skiktet en extra lång tid. Denna extra tid kallas korrektionstid och 

beaktas via korrektionstermen. Alla korrektionstermer är beräknade ur formlerna och kraven 

från Tabell 4.5 i boken ”Brandsäkra trähus” av SP (2012). Alla formler skrivs inte ut här 

heller av samma anledning som för lägeskoefficienterna. 
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För icke understödda skivfogar i de material som används så kan skarvkoefficienten minska 

och värdet fås ur Tabell 4,6 i boken ”Brandsäkra trähus” av SP (2012). I denna studie, med 

regelväggar och KL-träväggar, antogs skivfogarna vara understödda av virkesdel, annan skiva 

eller isolering. Alla skarvar hade alltså reglar, skivor eller isolering bakom och skarvar antogs 

vara ≤ 2 mm eller fyllda. För isolering med luftspalt bakom antogs ingen skarv på grund av att 

isoleringen trycks in mellan reglar. För studien betydde detta att alla skarvkoefficienter blev 

desamma, vilket var: 

 𝑘𝑗 = 1 (110) 

 

Det enda undantaget var då en gipsskiva användes i det sista skiktet, vilket för den 

beräkningen gav: 

 𝑘𝑗,𝑛 = 0,8 (111) 

 

Alla beräkningar som har gjorts under arbetet är utförda i Excel, där ett beräkningsdokument 

med alla olika beräkningar ställts upp för att sedan kopieras. Varje vägg använde ett eget 

Excel-dokument. Utöver de exempel på beräkningar som presenteras detaljerat i bilagor så 

finns alla Excel-dokument med beräkningar arkiverade för eventuell framtida användning. 

 

3.8 Livscykelanalys (LCA) 
Arbetet är utfört som en bokförings-LCA för att arbetet fokuserar på att utvärdera den 

miljöprestanda som varje byggnadsdel är förknippad med och dess direkta effekter på 

klimatpåverkan. Även om förändringar i system i form av dimensioner och material har gjorts 

och vissa likheter till konsekvens-LCA kan ses, så är det som beaktats i klimatberäkningarna 

ett avgränsat system. Anledningen till att en LCA är gjord för så pass många väggar är för att 

man under en projekteringsfas ska kunna optimera sina byggnadsdelar. Med optimering 

menas här att man använder sig av byggnadsdelar med så låg klimatpåverkan som möjligt för 

att få en så låg total klimatpåverkan på byggnaden som möjligt. Det vill säga att de ingående 

komponenterna i byggnadsdelen och dess uppbyggnad väljs så att byggnadsdelens totala 

klimatpåverkan blir så låg som möjligt. 

 

Livslängderna för de olika materialen har beaktats genom att analysen är gjord utifrån en så 

kallad renoveringsperiod, vilket omfattar standardreferenslivslängden på 50 år. Detta har 

gjorts eftersom ytskikt i form av målning eller annan behandling inte är medtaget i studien 

samt att fasaden för ytterväggarna inte är medtagen i klimatberäkningarna. 

 

Samtliga LCA gjordes baserat på bärförmågan hos väggen relaterat till den funktionella 

enheten. Därför undersöktes klimatpåverkan från alla ingående komponenter av en meter 

vägg då lasten för väggarna baserades på en linje-last per meter. Anledningen till detta är att 

de olika stommarna har olika utformning och egenskaper som gör att de ser olika ut beroende 

på prestandakrav. När volymen för en meter vägg beaktas så beaktas även alla 

centrumavstånd och dylikt på material i väggen och ger mer rättvisa jämförelser. Vidare, 

eftersom alla byggnadsdelar baseras på samma beräkningar och metodik så är alla 

byggnadsdelar direkt jämförbara med varandra. 
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Framtagningen av byggnadsdelarnas växthusgasutsläpp gjordes med hjälp av 

livscykelperspektiv i form av en LCA, där relevanta och möjliga systemgränser valdes. För 

beräkning av koldioxidekvivalenter för de valda systemgränserna så utnyttjades IVL Svenska 

Miljöinstitutets (IVL) tillgängliga digitala beräkningsprogram. Beräkningsprogrammet heter 

Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg (BM). Systemgränserna valdes till byggskedet, vilket 

innefattar modul A1 – A5, och mer specifikt A1 – A5.1. Detta gjordes för att resterande 

moduler är svåra att behandla när man inte studerar en hel byggnad utan endast delar av en 

byggnad. När det kommer till resterande delar av A5 så är det på grund av bristen på 

lättillgängliga data och att mer forskning måste bedrivas inom området som är anledningen 

till avgränsningen. Att notera är att resterande delar inom A5 kan ha en relativt stor betydelse 

på resultatet och därav är framtida forskning kring detta viktig.  

 

BM valdes eftersom det är framtaget av en stor och pålitlig organisation inom området och för 

att verktyget specifikt baserades på våra svenska och nordiska förhållanden. I den svenska 

byggbranschen är BM som en branschstandard eftersom det är ett gemensamt, fritt 

tillgängligt, verktyg som inte är specificerat till en typ av byggnad eller företag. Verktyget är 

även enkelt att installera via IVLs hemsida och är kompatibelt med både PC och Mac, vilket 

har gjort det möjligt att använda programmet för denna studie. Därav är det programmets 

databas, IVL Databas Bygg, som använts för att göra beräkningen av klimatpåverkan i form 

av koldioxidekvivalenter för de olika byggnadsdelarna. Ett ytterligare argument till att BM 

användes är att Sverige har stora resurser för träbyggnadssystem på grund av all skog med 

tillgänglighet till närproducerat och därför blir det extra viktigt att använda sig av data som är 

specifikt anpassat till Sverige eller de nordiska förhållandena. Att notera är att databasen som 

finns gratis i BM inte är hela IVL Databas Bygg, men de viktigaste och mest använda 

materialen finns med. För A1 – A3 finns en faktor för varje material uttryckt i kilogram 

koldioxidekvivalenter per kilogram av materialet, vilket multipliceras med mängden material 

som matas in i programmet. Sedan finns ett generiskt transportscenario för A4 där 

programmet själv omvandlar energin i det bränsle som används till att transportera allt 

inmatat material under materialens respektive transportsträcka till kilogram CO2-e. För A5.1 

används endast ett generiskt spill uttryckt i procent för varje material och denna mängd spill 

multipliceras med samma faktor som i A1 – A3. Omvandlingen av ett bränsles energi 

beskrevs mer utförligt under rapportens teoriavsnitt. 

 

I beräkningsprogrammet skapades ett eget projekt för varje enskild vägg och varje enskilt 

bjälklag. Detta gjordes för att kunna få ut en enskild beräkningsrapport för varje byggnadsdel. 

Beräkningsrapporterna som skapas i programvaran är av Excel-format. Alla dessa 

beräkningsrapporter användes för att sammanställa alla olika värden på klimatpåverkan för 

alla väggar och finns sparade för eventuell framtida användning. 

 

För ”Bjälklag KL-trä 2” så fanns det inget motsvarande material i BM för stegljudsmattan. 

För att inkludera stegljudsmattan i analysen så utnyttjades databasen ICE för att få fram 

koldioxidekvivalenterna till de olika ingående komponenterna i mattan. Detta gör att värdena 

för koldioxidekvivalenterna kan skilja sig något från värden i BM som är baserat på nordiska 



 

  

 

41 

förhållanden. I brist på data så har inte transporten, modul A4, tagits med för stegljudsmattan. 

Ytterligare kunde inte alla komponenter i stegljudsmattan tas med på grund av brist på data. 

De ämnen och material som tagits med i klimatberäkningen motsvarar cirka 81% av mattans 

totala vikt. De ämnen som inte kunde tas med var olja som motsvarade 14% av mattans vikt 

samt övriga ämnen motsvarande mindre än 2% av vikten respektive. Utöver detta så har ett 

spill på 10% antagits för att få med modul A5.1. Alla ingående komponenter i stegljudsmattan 

är tagen från en Byggvarudeklaration (BVD) på mattan från Aprobo. Detta har gjorts för att få 

en bild över storleksordningen på stegljudsmattans klimatpåverkan istället för att helt 

försumma den. För detaljerat innehåll i stegljudsmattan från dess BVD samt vilka värden som 

använts från ICE, se bilaga 3. 

 

Andra programvaror och databaser som existerar, men som inte använts i denna studie, är 

exempelvis One Click LCA, SimaPro, Ecoinvent och även den fullständiga versionen av IVL 

Miljödatabas Bygg som finns tillgänglig via programvaran Anaviator. Dessa är främst 

databaser som inte är fritt tillgängliga och har därför inte använts. 

 

Efter sammanställningen så valdes att testa öka densiteten för stenullen hos ”Innervägg k-

virke 14 REI30” samt ”Innervägg k-virke 2 REI60” för att se vilken effekt detta hade gett på 

slutresultatet. Anledningen var att det på marknaden finns stenullsisoleringar med högre 

densitet till väggar och därav var det av intresse att se hur mycket en ökning i densiteten kan 

slå på en byggnadsdels klimatpåverkan. Väggarna var de med lägst klimatpåverkan hos 

väggarna med stenull inom respektive brandkategori.  

 

Ytterligare gjordes valet att ta reda på hur mycket klimatpåverkan kunde sänkas om en 

bärande innervägg gjordes om till en icke bärande innervägg eftersom detta berörs av vilket 

stomsystem som väljs. Det kan vara intressant att få en inblick i om det kan vara värt att 

fokusera på att minska antalet bärande innerväggar i sitt system. Anledningen till detta var att 

den avskiljande förmågan (EI) inte var dimensionerande, utan att bärförmågan vid brand var 

dimensionerande för dess beklädnader och uppbyggnad. För att få fram ett exempelvärde på 

denna minskning så valdes ”Innervägg k-virke 6 REI30” och ”Innervägg k-virke 14 REI30” 

ut och sedan reducerades väggarnas uppbyggnad till att enbart behöva klara kravet för den 

avskiljande förmågan (EI). En jämförelse i klimatpåverkan mellan den nya icke bärande 

innerväggen och den bärande innerväggen gjordes sedan. Detta gjordes inte för någon vägg 

med korslimmat trä (KL-trä) som stomme, eftersom KL-träskivorna används för bärande 

syfte. I detta fall valdes en vägg med glasull och en med stenull som mellanliggande isolering 

för att kunna jämföra. Att just ”Innervägg k-virke 6 REI30” valdes var för att det är den vägg 

med lägst klimatpåverkan bland konstruktionsvirkesväggarna med glasull och att ”Innervägg 

k-virke 14 REI30” valdes var för att det var den vägg med lägst klimatpåverkan bland 

konstruktionsvirkesväggarna med stenull, båda inom kategorin REI30. Vid reduceringen från 

REI till EI så valdes att göra enkelväggar, det vill säga att deras ljudisolerande förmåga blir 

sämre. 
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3.9 Reliabilitet och validitet 
I en kvantitativ studie med mycket formler, beräkningar, tolkningar och antaganden så är det 

för reliabiliteten viktigt att reflektera över huruvida en forskare kan göra om samma sak som 

gjorts i studien och få samma resultat. Samtidigt ska personen förstå och få ta del av alla 

tolkningar och antaganden som gjorts och som kan påverka resultatet. Validitet för studien 

handlar om vad som är sant och hur detta kan verifieras eller hur troligt det är. 

 

För att uppnå en god reliabilitet har beräkningarna tydligt strukturerats i en ordning som är 

enkel att följa från början till slut. Antaganden som kan påverka resultatet har främst 

förekommit inom aspekterna ljud och brand. Dessa tolkningar eller antaganden har lagts fram 

och förklarats inom respektive avsnitt för att ge läsaren en större förståelse över resultatet och 

hur resultatet kan användas. För ljudkrav handlar antagandet om huruvida kraven uppfylls för 

regelväggarna och hur KL-träväggarna ska få en jämförbar funktion ljudmässigt, eftersom 

inga beräkningar har gjorts. Inom brand handlar det om antagandena och tolkningarna för 

cellulosaisolering, förkolningshastigheten efter ett förkolningsdjup på 25 mm vilket kan 

påverka regelväggarna med stenull mot det bättre, de liggande reglarna under brand, att 

förkolningen startar vid nedfall av beklädnad och, till sist, att fler skikt av träbaserade material 

följde samma principer som vanliga gipsskivor med utnyttjandet av tjockleken på det eller de 

inre skikten vid brand. 

 

För att uppnå validiteten med allt detta och minimera påverkan på resultatet, så har 

antagandena, tolkningarna och frågor diskuterats med experter och yrkesverksamma inom 

området. Diskussioner har hafts med kunniga på WSP och diverse andra företag eller 

organisationer via personliga dialoger eller telefonsamtal. Beräkningsblad i Excel har formler 

som är kopplade mellan varandra och kontrollerade. 
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4. Resultat 
Densiteten för de olika ingående materialen har stor betydelse för mängden 

koldioxidekvivalenter som fås fram. Därav presenteras den densitet som använts för varje 

material och varifrån dess densitet är tagen, se tabell 8. Cellulosans densitet baseras på lösull. 

 
Tabell 8: De använda materialens densitet och deras respektive källa. 

Material Densitet [kg/m3] Från 

GtA (Vanligt gips) 750 SPFit2.0 

GtF (Brandgips) 900 SPFit2.0 

OSB 600 TräGuiden 

Spånskiva 600 Tillämpad Byggnadsfysik, upplaga 6:1. 

Plywood 500 Tillämpad Byggnadsfysik, upplaga 6:1. 

Fasadskiva Glasull 15 & 20 mm 120 Isover 

Fasadskiva Glasull 30 & 80 mm 50 Isover 

Glasull 17,5 Baserat på marknadens produkter (Isover). 

Stenull 29 Baserat på marknadens produkter (Paroc). 

Cellulosa 48 Tillämpad Byggnadsfysik, upplaga 6:1. 

Trä (Furu / Gran) 470 Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg 

KL-trä 420 Martinsons & KL-trähandboken 

 

I följande tre tabeller, tabell 9, 10 & 11, presenteras varje vägg och dess 

koldioxidekvivalenter både totalt och uppdelat i material. Ytterväggarna har inte 

fasadmaterial medräknat i koldioxidekvivalenterna eftersom detta avgränsades till ett eget 

system och därav finns heller ingen fasad i respektive väggs bild. I kolumnen där mängden 

koldioxidekvivalenter är uppdelade i material så kategoriseras isolering, gips, träbeklädnader 

och träprodukter för sig. Det vill säga att allt isoleringsmaterial exempelvis i väggen ingår i 

siffran för isolering. Med träbeklädnader avses byggskivor som spånskivor, OSB och 

plywood, medan träprodukter innebär KL-trä och reglar av konstruktionsvirke. För KL-

träväggar med en icke-bärande regelvägg vid isoleringen så inkluderas både KL-träskivan och 

reglarna i samma värde för den uppdelade koldioxidekvivalenten. I de skikt där exempelvis 

reglar plus isolering är skrivna så förekommer vikten i samma format med vikten för regeln + 

vikten för isoleringen i det skiktet. Observera att vikten för en tjockare fasadskiva av glasull 

kan vara lägre än en smalare skiva eftersom densiteten för tjockare skivor är lägre, se tabell 8 

ovan. För mer detaljerade resultat inklusive delresultat och koldioxidekvivalenter uppdelade i 

sina respektive moduler för samtliga väggar, se bilaga 1. Viktigt att notera är att alla väggar 

har sina koldioxidekvivalenter presenterade per meter vägg där höjden på väggarna är 3,3 m. 

Bjälklagen som kommer efteråt har sina koldioxidekvivalenter presenterade per kvadratmeter. 

Alla värden i tabellerna 9, 10 & 11 är därav baserade på en väggstrimla med bredden 1 m. 

 

Alla ytterväggar har ett U-värde på 0,18 med två värdesiffror, förutom Yttervägg k-virke 4, 5 

& 6, som på grund av ökningen i dimension får ett U-värde på 0,15 och därav är markerade 

med gult i namnet. Yttervägg k-virke 1 & 2 med cellulosaisolering istället för glasull har U-

värde 0,173 och 0,172. Fasadskivor av glasull är konsekvent för alla ytterväggar och därav 
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gick det inte att komma närmre ett U-värde på 0,18. Ytterväggarna med U-värdet 0,15 

kommer därav inte vara med i analysen där de bästa väggarna analyseras och övriga resultat 

analyseras för att U-värdet sticker ut för mycket. 

 
Tabell 9: Resultat för samtliga ytterväggar. 

Ytterväggar, REI60, 35 kN/m, Vägghöjd 3,3m 

Yttervägg k-virke 1 Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

Träpanel (+ Luftspalt) - 

66,8 

Reglar: 

1,92 

Isolering: 

23,79 
Fasadskiva Glasull 20 mm 7,92 

Stående Reglar 45x145 c600 + Glasull 16,87 + 7,75 

Liggande Reglar 45x45 c600 + Glasull 5,23 + 2,70 

Gips: 41,09 GtF (Brandgips) 15 mm 44,55 

GtF 15 mm 44,55 

 
Yttervägg k-virke 1 med cellulosa 

som faller ut vid brand 
Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

Träpanel (+ Luftspalt) - 

56,19 

Reglar: 

1,92 

Isolering: 

13,18 
Fasadskiva Glasull 30 mm 4,95 

Stående Reglar 45x145 c600 + Cellulosa 16,87 + 21,25 

Liggande Reglar 45x45 c600 + Cellulosa 5,23 + 6,59 

Gips: 41,09 GtF 15 mm 44,55 

GtF 15 mm 44,55 

 

Yttervägg k-virke 2 Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

Träpanel (+ Luftspalt) - 

58,75 

Reglar: 

1,92 

Isolering: 

25,69 
Fasadskiva Glasull 20 mm 7,92 

Stående Reglar 45x145 c600 + Glasull  16,87 + 7,75 

Liggande Reglar 45x45 c600 + Stenull 5,23 + 3,98 

Gips: 31,13 GtA (Vanligt gips) 12,5 mm 30,94 

GtF 15 mm 44,55 

 
Yttervägg k-virke 2 med cellulosa 

som faller ut vid brand Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

Träpanel (+ Luftspalt) - 

49,76 

Reglar: 

1,92 

Isolering: 

16,7 
Fasadskiva Glasull 30 mm 4,95 

Stående Reglar 45x145 c600 + Cellulosa 16,87 + 21,25 

Liggande Reglar 45x45 c600 + Stenull 5,23 + 3,98 

Gips: 31,13 GtA 12,5 mm 30,94 

GtF 15 mm 44,55 
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Yttervägg k-virke 3 Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

Träpanel (+ Luftspalt) - 

64,87 

Reglar: 

1,92 

Isolering: 

31,82 
Fasadskiva Glasull 20 mm 7,92 

Stående Reglar 45x145 c600 + Stenull 16,87 + 12,84 

Liggande Reglar 45x45 c600 + Stenull 5,23 + 3,98 

Gips: 31,13 GtA 12,5 mm 30,94 

GtF 15 mm 44,55 

 

(Yttervägg k-virke 4) Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

Träpanel (+ Luftspalt) - 

62,5 

Reglar: 

2,43 

Isolering: 

35,09 Fasadskiva Glasull 15 mm 5,94 

Stående Reglar 45x170 c600 + Stenull 19,78 + 15,05 
Spånskiva: 14,4 

Liggande Reglar 45x70 c600 + Stenull 8,14 + 6,20 

Spånskiva 22 mm 43,56 
Gips: 10,58 

GtA 12,5 mm 30,94 

 

(Yttervägg k-virke 5) Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

Träpanel (+ Luftspalt) - 

66,33 

Reglar: 

2,43 

Isolering: 

35,09 
Fasadskiva Glasull 15 mm 5,94 

Stående Reglar 45x170 c600 + Stenull 19,78 + 15,05 
OSB: 8,26 

Liggande Reglar 45x70 c600 + Stenull 8,14 + 6,20 

OSB 15 mm 29,70 
Gips: 20,54 

GtF 15 mm 44,55 

 

(Yttervägg k-virke 6) Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

Träpanel (+ Luftspalt) - 

65,92 

Reglar: 

2,43 

Isolering: 

35,09 Fasadskiva Glasull 15 mm 5,94 

Stående Reglar 45x170 c600 + Stenull 19,78 + 15,05 
Spånskiva: 7,85 

Liggande Reglar 45x70 c600 + Stenull 8,14 + 6,20 

Spånskiva 12 mm 23,76 
Gips: 20,54 

GtF 15 mm 44,55 

 

Yttervägg KL-trä 1 Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

Träpanel (+ Luftspalt) - 

56,54 
KL-trä + 

reglar: 

39,75 

Isolering: 

16,79 

Fasadskiva Glasull 30 mm 4,95 

Stående Reglar 45x145 c600 + 

Glasull 
16,87 + 7,75 

KL-träskiva 120 mm 

(20+30+20+30+20) 
166,32 
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Yttervägg KL-trä 1 

med cellulosa 
Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

Träpanel (+ Luftspalt) - 

51,28 
KL-trä + 

reglar: 

39,75 

Isolering: 

11,53 

Fasadskiva Glasull 30 mm 4,95 

Stående Reglar 45x145 c600 + 

Cellulosa 
16,87 + 21,25 

KL-träskiva 120 mm 

(20+30+20+30+20) 
166,32 

 

Yttervägg KL-trä 2 Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

Träpanel (+ Luftspalt) - 

53,35 
KL-trä + 

reglar: 

36,56 

Isolering: 

16,79 

Fasadskiva Glasull 30 mm 4,95 

Stående Reglar 45x145 c600 + 

Glasull 
16,87 + 7,75 

KL-träskiva 110 mm  

(45+20+45) 
152,46 

  

Yttervägg KL-trä 2 

med cellulosa 
Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

Träpanel (+ Luftspalt) - 

48,09 
KL-trä + 

reglar: 

36,56 

Isolering: 

11,53 

Fasadskiva Glasull 30 mm 4,95 

Stående Reglar 45x145 c600 + 

Cellulosa 
16,87 + 21,25 

KL-träskiva 110 mm  

(45+20+45) 
152,46 

  

Yttervägg KL-trä 3 Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

Träpanel (+ Luftspalt) - 

70,7 

KL-trä + 

reglar: 

33,37 

Isolering: 

16,79 Fasadskiva Glasull 30 mm 4,95 

Stående Reglar 45x145 c600 + Glasull 16,87 + 7,75 

KL-träskiva 100 mm  

(20+20+20+20+20) 
138,60 

Gips: 20,54 

GtF 15 mm 44,55 

  

Yttervägg KL-trä 3 

med cellulosa 
Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

Träpanel (+ Luftspalt) - 

65,45 

KL-trä + 

reglar: 

33,37 

Isolering: 

11,53 Fasadskiva Glasull 30 mm 4,95 

Stående Reglar 45x145 c600 + Cellulosa 16,87 + 21,25 

KL-träskiva 100 mm  

(20+20+20+20+20) 
138,60 

Gips: 20,54 

GtF 15 mm 44,55 
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Yttervägg KL-trä 4 Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

Träpanel (+ Luftspalt) - 

71,21 

KL-trä + 

reglar: 

33,37 

Isolering: 

16,79 Fasadskiva Glasull 30 mm 4,95 

Stående Reglar 45x145 c600 + Glasull 16,87 + 7,75 

KL-träskiva 100 mm (20+20+20+20+20) 138,60 Spånskiva: 10,47 

Spånskiva 16 mm 31,68 
Gips: 10,58 

GtA 12,5 mm 30,94 

  

Yttervägg KL-trä 4 

med cellulosa 
Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

Träpanel (+ Luftspalt) - 

65,69 

KL-trä + 

reglar: 

33,37 

Isolering: 

11,53 
Fasadskiva Glasull 30 mm 4,95 

Stående Reglar 45x145 c600 + Cellulosa 16,87 + 21,25 

KL-träskiva 100 mm (20+20+20+20+20) 138,60 Spånskiva: 10,47 

Spånskiva 16 mm 31,68 
Gips: 10,58 

GtA 12,5 mm 30,94 

  

Yttervägg KL-trä 5 Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

Träpanel (+ Luftspalt) - 

60,69 
KL-trä + 

reglar: 

38,99 

Isolering: 

21,7 

Fasadskiva Glasull 80 mm 13,20 

Stående Reglar 45x70 c600 +  

Glasull 
8,14 + 3,74 

KL-träskiva 120 mm 

(20+30+20+30+20) 
166,32 

  

Yttervägg KL-trä 5 

med cellulosa 
Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

Träpanel (+ Luftspalt) - 

58,16 
KL-trä + 

reglar: 

38,99 

Isolering: 

19,16 

Fasadskiva Glasull 80 mm 13,20 

Stående Reglar 45x70 c600 +  

Cellulosa 
8,14 + 10,26 

KL-träskiva 120 mm 

(20+30+20+30+20) 
166,32 
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Tabell 10: Resultat för samtliga innerväggar i kategorin REI30. 

Innerväggar, REI30, 60 kN/m, Vägghöjd 3,3m 

Innervägg k-virke 1 REI30 Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

GtF 15 mm 44,55 

74,76 

Reglar: 

4,04 

Isolering: 

16,54 
Spånskiva 10 mm 19,80 

Stående Reglar 45x120 c450 + Glasull (2 Kortlingar) 23,18 + 6,07 

Luftspalt 15 - 30 mm - 
Spånskivor: 13,09 

Stående Reglar 45x120 c450 + Glasull (2 Kortlingar) 23,18 + 6,07 

Spånskiva 10 mm 19,80 
Gips: 41,09 

GtF 15 mm 44,55 

 

Innervägg k-virke 2 REI30 Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

GtF 15 mm 44,55 

71,59 

Reglar: 

4,04 

Isolering: 

16,54 
OSB 9 mm 17,82 

Stående Reglar 45x120 c450 + Glasull (2 Kortlingar) 23,18 + 6,07 

Luftspalt 15 - 30 mm - 
OSB: 9,92 

Stående Reglar 45x120 c450 + Glasull (2 Kortlingar) 23,18 + 6,07 

OSB 9 mm 17,82 
Gips: 41,09 

GtF 15 mm 44,55 

 

Innervägg k-virke 3 REI30 Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

GtF 15 mm 44,55 

73,07 

Reglar: 

4,04 

Isolering: 

16,54 
Plywood 12 mm 19,80 

Stående Reglar 45x120 c450 + Glasull (2 Kortlingar) 23,18 + 6,07 

Luftspalt 15 - 30 mm - 
Plywood: 11,4 

Stående Reglar 45x120 c450 + Glasull (2 Kortlingar) 23,18 + 6,07 

Plywood 12 mm 19,80 
Gips: 41,09 

GtF 15 mm 44,55 

 

Innervägg k-virke 4 REI30 Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

GtA 12,5 mm 30,94 

61,7 

Reglar: 

4,04 

Isolering: 

16,54 
Plywood 21 mm 34,65 

Stående Reglar 45x120 c450 + Glasull (2 Kortlingar) 23,18 + 6,07 

Luftspalt 15 - 30 mm - 
Plywood: 19,95 

Stående Reglar 45x120 c450 + Glasull (2 Kortlingar) 23,18 + 6,07 

Plywood 21 mm 34,65 
Gips: 21,17 

GtA 12,5 mm 30,94 
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Innervägg k-virke 5 REI30 Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

GtA 12,5 mm 30,94 

70,54 

Reglar: 

4,04 

Isolering: 

16,54 
Spånskiva 22 mm 43,56 

Stående Reglar 45x120 c450 + Glasull (2 Kortlingar) 23,18 + 6,07 

Luftspalt 15-30 mm - 
Spånskivor: 28,8 

Stående Reglar 45x120 c450 + Glasull (2 Kortlingar) 23,18 + 6,07 

Spånskiva 22 mm 43,56 
Gips: 21,17 

GtA 12,5 mm 30,94 

 

Innervägg k-virke 6 REI30 Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

GtA 12,5 mm 30,94 

56,99 

Reglar: 

4,04 

Isolering: 

16,54 
GtA 9 mm 22,28 

Stående Reglar 45x120 c450 + Glasull (2 Kortlingar) 23,18 + 6,07 

Luftspalt 15 - 30 mm - 

Gips: 36,41 
Stående Reglar 45x120 c450 + Glasull (2 Kortlingar) 23,18 + 6,07 

GtA 9 mm 22,28 

GtA 12,5 mm 30,94 

 
Innervägg k-virke 6 REI30 med 

cellulosa som faller ut vid brand Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

GtA 12,5 mm 30,94 

48,76 

Reglar: 

4,04 

Isolering: 

8,31 
GtA 9 mm 22,28 

Stående Reglar 45x120 c450 + Cellulosa (2 Kortlingar) 23,18 + 16,64 

Luftspalt 15 - 30 mm - 

Gips: 36,41 
Stående Reglar 45x120 c450 + Cellulosa (2 Kortlingar) 23,18 + 16,64 

GtA 9 mm 22,28 

GtA 12,5 mm 30,94 

 

Innervägg k-virke 7 REI30 Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

Spånskiva 16 mm 31,68 

74,58 

Reglar: 

4,04 

Isolering: 

16,54 

OSB 15 mm 29,70 

OSB 15 mm 29,70 

Stående Reglar 45x120 c450 + Glasull (2 Kortlingar) 23,18 + 6,07 

Luftspalt 15 - 30 mm - 

Stående Reglar 45x120 c450 + Glasull (2 Kortlingar) 23,18 + 6,07 

Byggskivor: 54 
OSB 15 mm 29,70 

OSB 15 mm 29,70 

Spånskiva 16 mm 31,68 
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Innervägg k-virke 8 REI30 Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

GtA 12,5 mm 30,94 

66,27 

Reglar: 

5,84 

Isolering: 

19,43 
OSB 18 mm 35,64 

Stående Reglar 45x145 c450 + Glasull (4 Kortlingar) 33,53 + 7,13 

Luftspalt 15 - 30 mm - 
OSB: 19,84 

Stående Reglar 45x145 c450 + Glasull (4 Kortlingar) 33,53 + 7,13 

OSB 18 mm 35,64 
Gips: 21,17 

GtA 12,5 mm 30,94 

 

Innervägg k-virke 9 REI30 Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

GtF 15 mm 44,55 

66,36 

Reglar: 

5,84 

Isolering: 

19,43 
Stående Reglar 45x145 c450 + Glasull (4 Kortlingar) 33,53 + 7,13 

Luftspalt 15 - 30 mm - 

Stående Reglar 45x145 c450 + Glasull (4 Kortlingar) 33,53 + 7,13 
Gips: 41,09 

GtF 15 mm 44,55 

 

Innervägg k-virke 10 REI30 Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

GtF 15 mm 44,55 

71,25 

Reglar: 

4,04 

Isolering: 

26,12 
Stående Reglar 45x120 c450 + Stenull (2 Kortlingar) 23,18 + 10,05 

Luftspalt 15 - 30 mm - 

Stående Reglar 45x120 c450 + Stenull (2 Kortlingar) 23,18 + 10,05 
Gips: 41,09 

GtF 15 mm 44,55 

 

Innervägg k-virke 11 REI30 Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

GtA 12,5 mm 30,94 

67,86 

Reglar: 

4,04 

Isolering: 

26,12 
OSB 15 mm 29,70 

Stående Reglar 45x120 c450 + Stenull (2 Kortlingar) 23,18 + 10,05 

Luftspalt 15 - 30 mm - 
OSB: 16,53 

Stående Reglar 45x120 c450 + Stenull (2 Kortlingar) 23,18 + 10,05 

OSB 15 mm 29,70 
Gips: 21,17 

GtA 12,5 mm 30,94 

 

Innervägg k-virke 12 REI30 Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

GtA 12,5 mm 30,94 

66,57 

Reglar: 

4,04 

Isolering: 

26,12 
GtA 9 mm 22,28 

Stående Reglar 45x120 c450 + Stenull (2 Kortlingar) 23,18 + 10,05 

Luftspalt 15 - 30 mm - 

Gips: 36,41 
Stående Reglar 45x120 c450 + Stenull (2 Kortlingar) 23,18 + 10,05 

GtA 9 mm 22,28 

GtA 12,5 mm 30,94 
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Innervägg k-virke 13 REI30 Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

GtA 12,5 mm 30,94 

57,63 

Reglar: 

4,88 

Isolering: 

31,58 
Stående Reglar 45x145 c450 + Stenull (2 Kortlingar) 28,01 + 12,15 

Luftspalt 15 - 30 mm - 

Stående Reglar 45x145 c450 + Stenull (2 Kortlingar) 28,01 + 12,15 
Gips: 21,17 

GtA 12,5 mm 30,94 

 

Innervägg k-virke 14 REI30 Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

OSB 15 mm 29,70 

52,99 

Reglar: 

4,88 

Isolering: 

31,58 
Stående Reglar 45x145 c450 + Stenull (2 Kortlingar) 28,01 + 12,15 

Luftspalt 15 - 30 mm - 

Stående Reglar 45x145 c450 + Stenull (2 Kortlingar) 28,01 + 12,15 
OSB: 16,53 

OSB 15 mm 29,70 

 

Innervägg KL-trä 1 REI30 Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

KL-träskiva 80 mm (30+20+30) 110,88 

58,5 
KL-trä + 

reglar: 

51,96 

Isolering: 

5,54 

Stående Reglar 45x45 c600 + Glasull 5,23 + 2,40 

Luftspalt 15 – 30 mm - 

Stående Reglar 45x45 c600 + Glasull 5,23 + 2,40 

KL-träskiva 80 mm (30+20+30) 110,88 

 

Innervägg KL-trä 1 REI30 

med cellulosa Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

KL-träskiva 80 mm (30+20+30) 110,88 

58,5 
KL-trä + 

reglar: 

51,96 

Isolering: 

3,29 

Stående Reglar 45x45 c600 + Cellulosa 5,23 + 6,59 

Luftspalt 15 – 30 mm - 

Stående Reglar 45x45 c600 + Cellulosa 5,23 + 6,59 

KL-träskiva 80 mm (30+20+30) 110,88 

 

Innervägg KL-trä 2 REI30 Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

GtA 12,5 mm 30,94 

60,76 

KL-trä + 

reglar: 

26,23 

Isolering: 

5,1 
OSB 15 mm 29,70 

KL-träskiva 80 mm (25+30+25) 110,88 

Luftspalt 15 – 30 mm - OSB: 8,26 

Stående Reglar 45x70 c600 + Glasull 8,14 + 3,74 
Gips: 21,17 

GtA 12,5 mm 30,94 
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Innervägg KL-trä 2 REI30 med 

cellulosa som faller ut vid brand Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

GtA 12,5 mm 30,94 

58,23 

KL-trä + 

reglar: 

26,23 

Isolering: 

2,56 
OSB 15 mm 29,70 

KL-träskiva 80 mm (25+30+25) 110,88 

Luftspalt 15 – 30 mm - OSB: 8,26 

Stående Reglar 45x70 c600 + Cellulosa 8,14 + 10,26 
Gips: 21,17 

GtA 12,5 mm 30,94 

 

Innervägg KL-trä 3 REI30 Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

GtA 12,5 mm 30,94 

64,21 

KL-trä + 

reglar: 

27,83 

Isolering: 

5,1 
OSB 15 mm 29,70 

KL-träskiva 85 mm (25+35+25) 117,81 

Luftspalt 15 – 30 mm - Byggskivor: 20,7 

Stående Reglar 45x70 c600 + Glasull 8,14 + 3,74 
Gips: 10,58 

Spånskiva 19 mm 37,62 

 
Innervägg KL-trä 3 REI30 med 

cellulosa som faller ut vid brand Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

GtA 12,5 mm 30,94 

61,67 

KL-trä + 

reglar: 

27,83 

Isolering: 

2,56 
OSB 15 mm 29,70 

KL-träskiva 85 mm (25+35+25) 117,81 

Luftspalt 15 – 30 mm - Byggskivor: 20,7 

Stående Reglar 45x70 c600 + Cellulosa 8,14 + 10,26 
Gips: 10,58 

Spånskiva 19 mm 37,62 

 

Innervägg KL-trä 4 REI30 Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

KL-träskiva 90 mm  

(35+20+35) 
124,74 

46,95 

KL-trä + 

reglar: 

29,42 

Isolering: 

5,1 

Luftspalt 15 – 30 mm - 

Stående Reglar 45x70 c600 +  

Glasull 
8,14 + 3,74 

Spånskiva: 12,43 

Spånskiva 19 mm 30,94 

 
Innervägg KL-trä 4 REI30 med 

cellulosa som faller ut vid brand Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

KL-träskiva 90 mm  

(35+20+35) 
124,74 

44,42 

KL-trä + 

reglar: 

29,42 

Isolering: 

2,56 
Luftspalt 15 – 30 mm - 

Stående Reglar 45x70 c600 +  

Cellulosa 
8,14 + 10,26 

Spånskiva: 12,43 

Spånskiva 19 mm 37,62 
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Innervägg KL-trä 5 REI30 Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

KL-träskiva 90 mm  

(35+20+35) 
124,74 

45,1 

KL-trä + 

reglar: 

29,42 

Isolering: 

5,1 
Luftspalt 15 – 30 mm - 

Stående Reglar 45x70 c600 +  

Glasull 
8,14 + 3,74 

Gips: 10,58 

GtA 12,5 mm 30,94 

 
Innervägg KL-trä 5 REI30 med 

cellulosa som faller ut vid brand Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

KL-träskiva 90 mm  

(35+20+35) 
124,74 

42,57 

KL-trä + 

reglar: 

29,42 

Isolering: 

2,56 
Luftspalt 15 – 30 mm - 

Stående Reglar 45x70 c600 +  

Cellulosa 
8,14 + 10,26 

Gips: 10,58 

GtA 12,5 mm 30,94 

 

Innervägg KL-trä 6 REI30 Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

KL-träskiva 90 mm  

(35+20+35) 
124,74 

44,02 

KL-trä + 

reglar: 

29,42 

Isolering: 

8,06 
Luftspalt 15 – 30 mm - 

Stående Reglar 45x70 c600 +  

Stenull 
8,14 + 6,20 

Spånskiva: 6,54 

Spånskiva 10 mm 19,80 

 

Innervägg KL-trä 7 REI30 Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

KL-träskiva 100 mm 

(20+20+20+20+20) 
138,60 

47,22 

KL-trä + 

reglar: 

32,61 

Isolering: 

8,06 
Luftspalt 15 – 30 mm - 

Stående Reglar 45x70 c600 +  

Stenull 
8,14 + 6,20 

Spånskiva: 6,54 

Spånskiva 10 mm 19,80 

 

Innervägg KL-trä 8 REI30 Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

KL-träskiva 90 mm  

(35+20+35) 
124,74 

49,25 

KL-trä + 

reglar: 

29,93 

Isolering: 

8,73 
Luftspalt 15 – 30 mm - 

Stående Reglar 45x120 c600 +  

Glasull 
13,96 + 6,41 

Gips: 10,58 

GtA 12,5 mm 30,94 
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Innervägg KL-trä 8 REI30 med 

cellulosa som faller ut vid brand Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

KL-träskiva 90 mm  

(35+20+35) 
124,74 

44,9 

KL-trä + 

reglar: 

29,93 

Isolering: 

4,39 
Luftspalt 15 – 30 mm - 

Stående Reglar 45x120 c600 +  

Cellulosa 
13,96 + 17,58 

Gips: 10,58 

GtA 12,5 mm 30,94 

 

 
Tabell 11: Resultat över samtliga innerväggar i kategorin REI60. 

Innerväggar, REI60, 60 kN/m, Vägghöjd 3,3m 

Innervägg k-virke 1 REI60 Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

GtF 15 mm 44,55 

102,76 

Reglar: 

4,04 

Isolering: 

16,54 
GtF 15 mm 44,55 

Stående Reglar 45x120 c450 + Glasull (2 Kortlingar) 23,18 + 6,07 

Luftspalt 15 – 30 mm - 

Gips: 82,18 
Stående Reglar 45x120 c450 + Glasull (2 Kortlingar) 23,18 + 6,07 

GtF 15 mm 44,55 

GtF 15 mm 44,55 

 
Innervägg k-virke 1 REI60 med 

cellulosa som faller ut vid brand Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

GtF 15 mm 44,55 

94,52 

Reglar: 

4,04 

Isolering: 

8,31 
GtF 15 mm 44,55 

Stående Reglar 45x120 c450 + Cellulosa (2 Kortlingar) 23,18 + 16,64 

Luftspalt 15 – 30 mm - 

Gips: 82,18 
Stående Reglar 45x120 c450 + Cellulosa (2 Kortlingar) 23,18 + 16,64 

GtF 15 mm 44,55 

GtF 15 mm 44,55 

 

Innervägg k-virke 2 REI60 Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

GtA 12,5 mm 30,94 

78,79 

Reglar: 

4,88 

Isolering: 

31,58 
GtA 12,5 mm 30,94 

Stående Reglar 45x145 c450 + Stenull (2 Kortlingar) 28,01 + 12,15 

Luftspalt 15 – 30 mm - 

Gips: 42,33 
Stående Reglar 45x145 c450 + Stenull (2 Kortlingar) 28,01 + 12,15 

GtA 12,5 mm 30,94 

GtA 12,5 mm 30,94 
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Innervägg k-virke 3 REI60 Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

GtF 15 mm 44,55 

97,36 

Reglar: 

4,88 

Isolering: 

31,58 
OSB 18 mm 35,64 

Stående Reglar 45x145 c450 + Stenull (2 Kortlingar) 28,01 + 12,15 

Luftspalt 15 – 30 mm - 
OSB: 19,81 

Stående Reglar 45x145 c450 + Stenull (2 Kortlingar) 28,01 + 12,15 

OSB 18 mm 35,64 
Gips: 41,09 

GtF 15 mm 44,55 

 

Innervägg k-virke 4 REI60 Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

GtF 15 mm 44,55 

98,49 

Reglar: 

4,88 

Isolering: 

31,58 
Spånskiva 16 mm 31,68 

Stående Reglar 45x145 c450 + Stenull (2 Kortlingar) 28,01 + 12,15 

Luftspalt 15 – 30 mm - 
Spånskivor: 20,94 

Stående Reglar 45x145 c450 + Stenull (2 Kortlingar) 28,01 + 12,15 

Spånskiva 16 mm 31,68 
Gips: 41,09 

GtF 15 mm 44,55 

 

Innervägg KL-trä 1 REI60 Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

KL-träskiva 125 mm 

(25+25+25+25+25) 
173,25 

76,81 

KL-trä + 

reglar: 

40,59 

Isolering: 

5,1 
Luftspalt 15 – 30 mm - 

Stående Reglar 45x70 c600 + Glasull 8,14 + 3,74 

Gips: 31,13 GtA 12,5 mm 30,94 

GtF 15 mm 44,55 

 
Innervägg KL-trä 1 REI60 med 

cellulosa som faller ut vid brand Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

KL-träskiva 125 mm 

(25+25+25+25+25) 
173,25 

74,28 

KL-trä + 

reglar: 

40,59 

Isolering: 

2,56 
Luftspalt 15 – 30 mm - 

Stående Reglar 45x70 c600 + Cellulosa 8,14 + 10,26 

Gips: 31,13 GtA 12,5 mm 30,94 

GtF 15 mm 44,55 

 

Innervägg KL-trä 2 REI60 Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

KL-träskiva 145 mm 

(35+20+35+20+35) 
200,97 

65,61 

KL-trä + 

reglar: 

46,97 

Isolering: 

8,06 
Luftspalt 15 – 30 mm - 

Stående Reglar 45x70 c600 +  

Stenull 
8,14 + 6,20 

Gips: 10,58 

GtA 12,5 mm 30,94 
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Innervägg KL-trä 3 REI60 Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

KL-träskiva 145 mm 

(35+20+35+20+35) 
200,97 

66,01 

KL-trä + 

reglar: 

47,22 

Isolering: 

10,93 
Luftspalt 15 – 30 mm - 

Stående Reglar 45x95 c600 +  

Stenull 
11,05 + 8,41 

Gips: 7,85 

Spånskiva 12 mm 23,76 

 

Innervägg KL-trä 4 REI60 Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

KL-träskiva 100 mm (40+20+40) 138,60 

71,26 
KL-trä + 

reglar: 

64,72 

Isolering: 

6,54 

Stående Reglar 45x45 c600 + Glasull 5,23 + 2,40 

Luftspalt 15 – 30 mm - 

Stående Reglar 45x45 c600 + Glasull 5,23 + 2,40 

KL-träskiva 100 mm (40+20+40) 138,60 

 

Innervägg KL-trä 4 REI60 

med cellulosa Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

KL-träskiva 100 mm (40+20+40) 138,60 

68,01 
KL-trä + 

reglar: 

64,72 

Isolering: 

3,29 

Stående Reglar 45x45 c600 + Cellulosa 5,23 + 6,59 

Luftspalt 15 – 30 mm - 

Stående Reglar 45x45 c600 + Cellulosa 5,23 + 6,59 

KL-träskiva 100 mm (40+20+40) 138,60 

 

Innervägg KL-trä 5 REI60 Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

KL-träskiva 125 mm 

(25+25+25+25+25) 
173,25 

80,96 

KL-trä + 

reglar: 

41,1 

Isolering: 

8,73 

Luftspalt 15 – 30 mm - 

Stående Reglar 45x120 c600 + Glasull 13,96 + 6,41 

Gips: 31,13 GtA 12,5 mm 30,94 

GtF 15 mm 44,55 

 
Innervägg KL-trä 5 REI60 med 

cellulosa som faller ut vid brand Skikt Vikter [kg] CO2-e [kg] CO2-e per material [kg] 

 

KL-träskiva 125 mm 

(25+25+25+25+25) 
173,25 

76,61 

KL-trä + 

reglar: 

41,1 

Isolering: 

4,39 

Luftspalt 15 – 30 mm - 

Stående Reglar 45x120 c600 + Cellulosa 13,96 + 17,58 

Gips: 31,13 GtA 12,5 mm 30,94 

GtF 15 mm 44,55 
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4.1 Densitetens resulterande påverkan på stenullen 
När densiteten för stenull ökades i ”Innervägg k-virke 14 REI30” samt ”Innervägg k-virke 2 

REI60”, vilka är de två med lägst klimatpåverkan hos väggarna av stenull i respektive 

brandkategori, så ökades klimatpåverkan med följande värden, se tabell 12. Detta visar att 

densiteten hos stenullen är ett inriktningsval som har betydelse. Båda väggarna är 

dubbelväggar med regeldimensionerna 45x145 på båda sidor, vilket resulterar i att båda 

väggarnas påverkan från isoleringen ökar med lika mycket. 

 
Tabell 12: Konsekvenser från ökningen av stenullens densitet. 

Densitet 

stenull 
29 kg/m3 35 kg/m3 45 kg/m3 

Kategori 
Total CO2-e 

[kg] 
Isolering 

CO2-e [kg] 

Total CO2-e 

[kg] 
Isolering 

CO2-e [kg] 

Total CO2-e 

[kg] 
Isolering 

CO2-e [kg] 

Innervägg  

k-virke 14 

REI30 

52,99 31,58 59,51 38,11 70,4 49 

Innervägg  

k-virke 2 

REI60 

78,79 31,58 85,32 38,11 96,21 49 

 

Följande tabell visar den totala procentuella ökningen i klimatpåverkan för båda väggarna vid 

ökning av densiteten för stenull, se tabell 13. 

 
Tabell 13: Total ökning av CO2-e uttryckt i procent. 

Ändringen i densitet 29 kg/m3 till 35 kg/m3 29 kg/m3 till 45 kg/m3 

Kategori Ökning i total CO2-e Ökning i total CO2-e 

Innervägg k-virke 14 REI30 12%  33% 

Innervägg k-virke 2 REI60 8% 22% 
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4.2 Icke-bärande väggar 
Vid reducering av ”Innervägg k-virke 6 REI30” och ”Innervägg k-virke 14 REI30” till att 

enbart behöva klara kravet EI30, det vill säga icke bärande, så blev väggarna enkelväggar 

med följande skikt, se tabell 14. Både originalväggen och den reducerade väggen visas i 

tabellen för att tydligt presentera skillnaderna. Reducerad version av ”Innervägg k-virke 6 

REI30” kallas här ”Innervägg k-virke 6 EI30” och liknande för ”Innervägg k-virke 14 REI30” 

kallas denna nu ”Innervägg k-virke 14 EI30”. Detta påverkar konstruktörens inriktningsval 

när det kommer till hur stomsystemet ska se ut med bärande respektive icke-bärande väggar. 

 
Tabell 14: Uppbyggnaden av de reducerade väggarna och dess respektive originalväggar. 

Originalväggar Reducerade väggar 

Innervägg k-virke 6 REI30 Innervägg k-virke 6 EI30 

GtA 12,5 mm GtA 12,5 mm 

GtA 9 mm Stående Reglar 45x120 c600 + Glasull 

Stående Reglar 45x120 c450 + Glasull (2 Kortlingar) GtA 12,5 mm 

Luftspalt 15 – 30 mm  

Stående Reglar 45x120 c450 + Glasull (2 Kortlingar)  

GtA 9 mm  

GtA 12,5 mm  

Innervägg k-virke 14 REI30 Innervägg k-virke 14 EI30 

OSB 15 mm OSB 15 mm 

Stående Reglar 45x145 c450 + Stenull (2 Kortlingar) Stående Reglar 45x70 c600 + Stenull 

Luftspalt 15 – 30 mm OSB 15 mm 

Stående Reglar 45x145 c450 + Stenull (2 Kortlingar)  

OSB 15 mm  

 

Den totala klimatpåverkan sjönk vid reducering enligt följande, se tabell 15. Detta visar att det 

är en stor skillnad mellan bärande och icke-bärande väggar i deras klimatpåverkan. Det har 

alltså en betydelse hur många bärande väggar som faktiskt behövs i stomsystemet. 

 
Tabell 15: Skillnaden i koldioxidekvivalenter mellan bärande och icke-bärande vägg. 

Vägg CO2-e [kg] 
Skillnaden i CO2-e från 

REI till EI 

Innervägg k-virke 6 REI30 56,99 
45 % Sänkning 

Innervägg k-virke 6 EI30 31,29 

Innervägg k-virke 14 REI30 52,99 
52 % Sänkning 

Innervägg k-virke 14 EI30 25,31 
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4.3 Bjälklags klimatpåverkan 
De bjälklag som klimatberäkningar har gjorts på visas nedan, se tabell 16. Vidare så visar 

tabellen deras respektive uppbyggnad samt den längsta spännvidden de har. ”Bjälklag KL-trä 

1” är från referensprojektet och ”Bjälklag KL-trä 2” är från Byggnad X, varav båda uppfyller 

den tänkta funktionella enheten. 

 
Tabell 16: Resultat över samtliga bjälklag. 

Bjälklag 

Bjälklag KL-trä 1 

Spännvidd 5,8m 
Skikt 

CO2-e  

[kg/m2] 

CO2-e per material  

[kg/m2] 

 

Spånskiva 16 mm 

36,4 

Spånskivor + Granab 

stålreglar: 17,86 Spånskiva 22 mm Granab AB 

golvregel-

system 

Luftspalt 55 mm 
KL-trä: 

17,4 
Isolering: 

1,14 Cellulosa 95 mm 

KL-träskiva 180 mm 

 

Bjälklag KL-trä 2 

Spännvidd 6,8m 
Skikt 

CO2-e  

[kg/m2] 

CO2-e per material  

[kg/m2] 

 

Golvgips 13 mm 

40,25 

Gips: 4,79 

Golvspånskiva 22 mm Spånskiva: 4,36 

Aprobo stegljudsmatta 12 mm Stegljudsmatta: 1,40 

KL-träskiva 240 mm KL-trä: 23,2 

Stenull Paroc Slab 100, 50 mm Isolering: 6,5 

 

4.4 Potentiell minskning för en hel byggnad 
Vikterna för bjälklag och bärande innerväggar i KL-trä, samt bärande ytterväggar i 

konstruktionsvirke hos ”Byggnad X”, framförs i tabell 17 för att ge en bild över storleken på 

byggnaden och mängden byggnadsdelar. 

 
Tabell 17: Relevant information från Byggnad X. 

Data för respektive byggnadsdel i Byggnad X 

Byggnadsdel Vikt per kvm yta 
Bjälklagets totala yta & 

väggarnas totala längd 

Bjälklag 130,8 kg/m2 761,0 m2 

Yttervägg 57,6 kg/m2 131,0 m 

Innerväggar 75,0 kg/m2 108,7 m 

 

Vid optimering av väggarna i Byggnad X kan en sänkning i den totala klimatpåverkan fås till 

drygt 7% per våningsplan. Här applicerades klimatpåverkan från bjälklaget hos byggnad X 

och de bästa respektive sämsta väggarna från studien. Med optimeringen här avses alltså 

skillnaden som uppstår mellan användningen av de bästa respektive sämsta väggarna ur 

klimatsynpunkt. För beräkningar på detta se bilaga 4.  
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5. Analys 
I de tidigare utförda studierna av Askemar (2019), Svenskt Trä (2017), Eriksson et. al. (2013) 

& Dodoo et. al. (2014) så visade det sig generellt vara små skillnader mellan olika 

träbyggnadssystem, men att en stomme av KL-trä generellt presterade bäst ur klimatsynpunkt. 

Dock kom Askemar (2019) fram till i sitt exjobb att KL-träväggen inte var bäst i byggskedet, 

men i hela livscykeln. Detta motsäger de resultat som denna studie visat där KL-trä kunnat 

optimeras mer och presterar bättre i byggskedet. Detta kan bero på att fler varianter av väggar 

tagits fram här, samt att generiska värden använts istället för leverantörsspecifika och 

transportspecifika värden. Detta ger en antydan av att det kan vara viktigt att använda värden 

på transportsträckor som motsvarar de verkliga i de fall där man vet var byggarbetsplatsen 

kommer att vara. På liknande sätt ifall man har leverantörspecifika delar eller komponenter 

kan det vara viktigt att använda värden specifikt för dessa istället för generiska. I övrigt liknar 

mina resultat de tidigare utförda studiernas resultat med att KL-trä presterar bättre än 

konstruktionsvirke. Med det sagt så finns det KL-trälösningar som presterar sämre än vissa 

lösningar med konstruktionsvirke. Det som skiljer denna studie från de tidigare utförda 

studierna är att här studeras många fler varianter av samma stomme för att få fram optimerade 

värden och få en bild över hur mycket det kan skilja sig mellan olika varianter av samma 

stomme. Resultatet visar att det kan skilja sig ganska mycket i klimatpåverkan mellan olika 

uppsättningar av samma stomme. Gips, träbeklädnader och isolering står även i denna studie 

för en stor del av klimatpåverkan och i KL-träväggar står själva KL-träskivan för den största 

delen eftersom det ingår en så pass stor volym trä. 

 

I analysen visas fem olika figurer som jämför olika alternativ av väggar i stapeldiagram. 

Dessa figurer är: 

• Figur 7 som i jämförande syfte visar de ytterväggar hos respektive stomsystem som 

har lägst klimatpåverkan. 

• Figur 8 som i jämförande syfte visar de innerväggar med brandkravet REI30 hos 

respektive stomsystem som har lägst klimatpåverkan. 

• Figur 9 som i jämförande syfte visar de innerväggar med brandkravet REI60 hos 

respektive stomsystem som har lägst klimatpåverkan. 

• Figur 10 som visuellt visar skillnaden mellan bärande innerväggar och icke-bärande 

innerväggar. 

• Figur 11 som visar hur de bostadsanpassade KL-träinnerväggarna står sig gentemot de 

bästa innerväggarna av konstruktionsvirke ur klimatsynpunkt i respektive kategori 

REI30 och REI60. 

 

Samtliga figurer visar de mest optimerade väggarna och hur mycket respektive material i 

väggarna bidrar till. Med optimerad vägg menas alltså att dess ingående material har valts så 

att väggens totala klimatpåverkan blir så låg som möjligt. Det som urskiljs är vilka material 

som bidrar mest och hur optimerade väggarna kan bli. 

 

Figur 7 presenterar bästa ytterväggen av båda stommarna med mineralull respektive cellulosa. 

Detta stapeldiagram visar att en yttervägg av KL-trä kan optimeras mer än en yttervägg med 
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konstruktionsvirke eftersom den bästa ytterväggen av KL-trä bidrar till en lägre mängd 

koldioxidekvivalenter på strax över 45 kg medan den bästa ytterväggen av konstruktionsvirke 

ligger precis under 50 kg. 

 

 
Figur 7: Analys av de bästa ytterväggarna. 

Har man liggande reglar utanpå de bärande reglarna, så kan man tjäna på att använda stenull 

vid de liggande reglarna för att det fungerar som ett skyddande skikt till de bärande reglarna 

vilket reducerar mängden övriga beklädnadsskivor. Detta förutsätter att de liggande reglarna 

behåller sin funktion vid reduceringen av övriga beklädnadsskivor. En viktig analys är att om 

cellulosan hade bidragit med skydd mot förkolning på reglarnas breda sidor så hade eventuellt 

väggen med konstruktionsvirke kunnat reduceras till en lägre nivå än KL-träväggen. Värt att 

notera här är också att ”Yttervägg k-virke 2 med cellulosa som faller ut” har ett U-värde på 

0,172 då det inte gick att komma närmre 0,18, medan resterande väggar har ett U-värde på 

0,18. 
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De bästa innerväggarna av båda stommarna med mineralull respektive cellulosa visas för 

REI30 i figur 8 och för REI60 i figur 9. Båda stapeldiagrammen visar att väggarna för KL-trä 

kan optimeras mer än väggarna med cellulosa. Det vill säga att KL-träväggarnas uppbyggnad 

ger en totalt lägre klimatpåverkan än väggarna med konstruktionsvirke. Det är tre väggar av 

varje då en vägg med respektive typ av isolering är med. KL-träväggen med cellulosa ger 

lägst klimatpåverkan. 

 

 
Figur 8: Analys av de bästa innerväggarna i kategorin REI30. 

 

 
Figur 9: Analys av de bästa innerväggarna i kategorin REI60. 
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Om man kan öka stommen så endast en träbeklädnad behövs på regelväggarna så är detta 

troligtvis bäst om väggen använder sig av stenull, se figur 8, men detta är troligtvis endast 

möjligt vid lite lägre brandkrav som REI30. I alla övriga fall verkar vanliga gipsskivor (GtA) 

vara den typ av beklädnad som mest optimerar en vägg ur klimatsynpunkt. Detta kan bero på 

att den har en mycket lägre klimatpåverkan än brandgips (GtF), ganska jämlik påverkan som 

spånskiva och trots att den har en relativt mycket större påverkan än OSB så ger den vanliga 

gipsskivan ett mycket bättre brandskydd än träbeklädnaderna. Detta i sin tur reducerar 

mängden beklädnad och därav mängden koldioxidekvivalenter. Ett tydligt exempel på detta 

kan ses på väggen ”Innervägg k-virke 7 REI30” i tabell 10 där tre träbeklädnader använts för 

att eliminera användandet av gips helt. Resultatet av tre träbeklädnader visade sig vara en 

relativt hög klimatpåverkan och väggen ligger på en sämre eller samma nivå som väggarna 

med brandgips. Så gips i sig kan påverka mycket vilket tidigare utförda studier också nämnt, 

men det bidrar samtidigt till ett brandskydd som gör att det inte behövs lika mycket annat 

material och därav kan den totala klimatpåverkan dras ner. Detta förutsätter dock att man 

använder sig av GtA istället för GtF. GtA blir därav generellt sätt bäst vid högre brandkrav, i 

det här fallet 60 minuters kravtid. Vid 30 minuters kravtid så var det en enkel träbaserad 

beklädnad som var mest optimerande om mellanliggande stenull används. Dock, vid 30 

minuters kravtid, så visar det sig att väggarna med cellulosa är bättre än väggarna med 

mineralull trots att dess brandskydd inte beaktats. Därav bör cellulosaisolering i kombination 

med GtA alltid vara bäst vid lägre brandkrav, i detta fall REI30, och klimatpåverkan från 

beklädnaden kan reduceras ännu mer via en smalare GtA eller en enkel träbaserad beklädnad 

av troligtvis plywood eller OSB om cellulosaisoleringens brandskydd kan beaktas. Att 

plywood eller OSB nämns och inte spånskiva är för att spånskivan och GtA har en jämlik 

klimatpåverkan per kilogram och därför är det inte lika säkert att det blir bättre med en enkel 

spånskiva, beroende på dess tjocklek. Vid REI60 går det nog inte att undvika gips på samma 

sätt och där bör man hålla sig till GtA istället för GtF. GtF kan såklart krävas om man har 

ännu högre brandkrav än vad som studerats, men generellt så kostar denna beklädnad en stor 

mängd koldioxidekvivalenter.  

 

Som antyds av figur 9 så börjar väggar med stenull att prestera bättre än alla andra väggar vid 

60 minuters kravtid. Detta antyder att ju högre brandkrav som ställs, desto bättre är det att 

använda stenull. Även cellulosaväggarna presterar här sämre. Det är svårt att säga hur pass 

bra cellulosaväggarna hade presterat om korrekt brandskydd kunnat appliceras på cellulosan. 

Trots det kan man se, om man jämför REI30 med REI60, att väggarna med stenull tenderar att 

prestera bättre och bättre än resterande ju högre brandkravet blir. Viktigt att notera är 

stenullens densitet eftersom den har högre densitet än glasull och ur klimatsynpunkt bör 

stenullen ha så låg densitet som möjligt. Som sågs i resultatet, tabell 12 & 13, så ökade de 

totala koldioxidekvivalenterna kraftigt vid ökning av densiteten från 29 kg/m3 till 35 

respektive 45 kg/m3. Endast ökningen från 29 till 35 kg/m3 gjorde att ”Innervägg k-virke 14 

REI30” började prestera sämre än ”Innervägg k-virke 6 REI30”. Originalväggarna för dessa 

visas i figur 8. En ökning av densiteten hade alltså inneburit att väggen med glasull och endast 

beklädnad av GtA skulle bli den bästa innerväggen i kategorin REI30. Detta visar att 

densiteten hos stenullen är en viktig faktor och bör hållas låg i väggarna. Tittar man på 
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isoleringen för sig själv så är glasull bättre än stenull och detta beror på att densiteten för 

stenull är högre. Vid samma vikt av båda isoleringarna är istället stenullen minst bidragande. 

 

Som man kan se i resultatet så betyder en ökning av dimension näst intill ingenting för 

klimatpåverkan på en stomme i konstruktionsvirke, vilket gör att en ökning oftast är bra ur 

klimatsynpunkt då det reducerar beklädnader. Dock blir det en kostnadsfråga för företaget 

gällande vad som blir billigast, vilket beror på hur mycket beklädnader som kan minskas. Här 

kommer även ljudfaktorn in i projekteringen. Viktigt att tänka på är att när det kommer till 

glasull så kan det hjälpa att öka stommen någon dimension, men eftersom detta generellt inte 

ökar bredden på regeln, och regelns sidor med mellanliggande isolering av glasull blir 

brandexponerade, så kommer förkolningen från sidan fortfarande att reducera bärförmågan 

väldigt snabbt. Därav ger det inte lika mycket eller ingenting alls att öka höjden flera 

dimensioner om glasull används mellan reglarna. Om man jämför ”Innervägg k-virke 12 

REI30” med regeldimensionen 45x120 och ”Innervägg k-virke 14 REI30” med 

regeldimensionen 45x145 så sjönk den totala mängden koldioxidekvivalenter med 20,4% från 

dimensionen 45x120 till 45x145. Dessa väggar hade mellanliggande isolering av stenull. 

Samma effekt syntes inte på väggarna med glasull. 

 

Via analys av resultatet kan man urskilja många av de enskilda beklädnadernas påverkan, se 

tabell 18 nedan. Detta ger en bättre visuell bild över vad beklädnaderna i sig står för och 

skillnader mellan en enkel träbaserad skiva och gips. 

 
Tabell 18: Översikt över använda beklädnaders inverkan. 

Beklädnaders påverkan 

Material CO2-e [kg per meter vägg] 

Brandgips (GtF), 15 mm 20,54 

Vanligt gips (GtA), 12,5 mm 10,58 

Vanligt gips (GtA), 9 mm 7,62 

Spånskiva, 10 mm 6,55 

Spånskiva, 12 mm 7,85 

Spånskiva, 16 mm 10,47 

Spånskiva, 22 mm 14,4 

Plywood, 12 mm 5,7 

Plywood, 21 mm 9,98 

OSB, 9 mm 4,96 

OSB, 15 mm 8,26 

OSB, 18 mm 9,91 

 

Exempelvis kan det urskiljas att en spånskiva med tjockleken 16 mm ligger på ungefär samma 

nivå som en GtA med tjockleken 12,5 mm. Alla träbeklädnader som använts förutom 

spånskivor som är tjockare än 16 mm ger en lägre klimatpåverkan än GtA med tjockleken 

12,5 mm. Dessa skivor är alltså de som kan optimera en vägg mer än GtA om endast en 

träbaserad skiva kan användas istället för GtA, förutsatt att inget annat i väggen ändras.  
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Anledningen till att KL-trä ger bäst resultat verkar vara för att man försöker undvika 

beklädnader och för att man generellt minskar mängden isoleringsmaterial. Det vill säga att 

man vill dimensionera KL-träskivan så att minst en sida är oskyddad och KL-träskivan blir 

synlig. Generellt går det att optimera väggen mer när man använder stenull, även om stenullen 

gör att isoleringen i sig bidrar till mycket. Man ser att den bästa KL-träväggen med glasull i 

kategorin REI60 är en dubbelvägg med två KL-träskivor, ”Innervägg KL-trä 4 REI60”. Detta 

visar när man jämför med ”Innervägg KL-trä 1 REI60” att glasull kräver väldigt mycket 

beklädnad som kostar mycket koldioxidekvivalenter. 

 

I studien så visades även att en bärande innervägg ungefär kan halvera sin klimatpåverkan om 

den inte behöver ha en bärande förmåga, se figur 10 nedan.  

 

 
Figur 10: Analys av bärande och respektive reducerade, icke-bärande, väggar. 

Om man kan minska antalet bärande innerväggar så kommer man därav kunna reducera den 

totala påverkan ytterligare förutsatt att inget annat med stor klimatpåverkan läggs till i strävan 

efter att minska mängden bärande innerväggar. Det kan alltså hjälpa att tänka till i tidigt skede 

när man väljer hur sitt bärande system ska se ut eftersom det kan vara stor skillnad på olika 

bärande konstruktioner och olika icke-bärande konstruktioner. 

 

 

 

 

 

 

 

Gips

(GtA)

Gips

(GtA) OSB OSB

Reglar

Reglar
Reglar

Reglar

Glasull

Glasull

Stenull

Stenull

0

10

20

30

40

50

60

Innervägg k-virke 6

REI30

Innervägg k-virke 6 EI30 Innervägg k-virke 14

REI30

Innervägg k-virke 14

EI30

C
O

2
-e

 [
k
g
]

Bärande innervägger vs icke-bärande innerväggar



 

  

 

66 

I studien så togs den bästa KL-träväggen där icke-bärande regelvägg med glasull använts i 

respektive kategori REI30 och REI60 för att testa miljöprestandan med en tjockare icke-

bärande regelvägg på 120 mm. Detta gjordes för att de KL-träväggarna skulle komma upp i 

ljudkraven för avskiljande väggar i bostäder. Nedan visas en jämförelse mellan dessa KL-

träkonstruktioner och de bästa konstruktionsvirkesväggarna i samma kategori, se figur 11.  

 

 
Figur 11: Analys av och jämförelse med de bostadsanpassade KL-träväggarna. 

Ovanstående stapeldiagram, figur 11, visar att även KL-träväggarna som anpassats till 

bostäder presterar bättre än de konstruktionsvirkesväggarna som presenterats i arbetet. Att 

komma ihåg är att detta inte baserats på beräkningar utan relevanta tjocklekar antogs i dialog 

med träkonstruktör på WSP. Drar man en slutsats från denna analys så är KL-

träkonstruktioner även mer gynnsamma i bostadshus. Även här så har cellulosaisoleringen 

inget brandskydd vilket gör att konstruktionsvirkesväggarna med cellulosa i detta arbete 

eventuellt kan prestera bättre i verkligheten än vad som visats här. Här har bara ett exempel 

av en vägg använts och det är möjligt att KL-träväggarna som är anpassade till bostadshus går 

att optimera ännu mer. Ifall konstruktionsvirkesväggarna uppfyller ljudkraven för bostäder är 

heller inte verifierat med några beräkningar. 

 

Klimatberäkningarna av de två olika bjälklagen visar att båda ligger på en relativt jämn nivå. 

För att jämföra bjälklagen med väggarnas koldioxidutsläpp så måste man dividera väggarna 

med dess höjd på 3,3m för att få koldioxidekvivalenterna per kvadratmeter på båda. Detta 

visar att bjälklagen står för en större klimatpåverkan per kvadratmeter än vad väggarna gör. 

Även väggen med högst mängd koldioxidekvivalenter på 102,76 kg per meter, ”Innervägg k-

virke 1 REI60”, ger efter division med 3,3 ett värde på 31,14 kg koldioxidekvivalenter per 

kvadratmeter. Detta betyder att bjälklaget med lägst klimatpåverkan, ”Bjälklag KL-trä 1”, står 

16,9% mer klimatpåverkan än väggen med högst mängd koldioxidekvivalenter. 
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När det kommer till hur stor skillnad som en optimering av väggarna kan innebära så kan en 

sänkning av klimatpåverkan med drygt 7% per våningsplan verka relativt lite, men det har 

ändå en slutlig påverkan när det rör sig om stora mängder. När många byggnader byggs eller 

fler våningar används så byggs mängden sparade koldioxidekvivalenter upp och byggsektorns 

bidrag till klimatpåverkan minskas. En slutsats som kan dras från detta är att den absolut 

största inverkan kommer från bjälklagen, men trots det så har optimeringen av väggar också 

en betydelse. Vidare, om cellulosan hade beräknats som om det hade ett visst brandskydd 

istället för ingenting alls så hade beklädnader kunnat minskas och den totala sänkningen hade 

varit större än drygt 7%.  

 

Vikterna på materialen visar att brandgipsskivor och även tjockare spånskivor är relativt tunga 

i förhållande till de andra beklädnaderna och kan därav bli ett otympligt material att arbete 

med när skivorna är stora. Därför blir det även enklare för byggarbetarna att arbeta och 

eventuellt kan tid sparas om brandgips och tjocka spånskivor till väggar undviks. En positiv 

sak med glasullen är att dess densitet är lägre än andra isoleringars, vilket gör det lätt att jobba 

med. Dock kan glasullen vara irriterande för huden och om exempelvis lösull av cellulosa 

används så behöver man inte hantera isoleringen för hands på samma sätt som för skivor. 
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6. Diskussion & Slutsatser 
All data när det kommer till en LCA i såhär tidigt skede är generiska och ibland behöver 

antaganden göras, speciellt om man ska få fram resultat till en studie som denna. För att 

generiska värden används så är en LCA som denna inte alltid det bästa för att urskilja exakta 

klimatpåverkan hos varje byggnadsdel då den används i praktiken, men det är ett bra verktyg 

för att få en uppfattning om storleken på klimatpåverkan och ger goda förutsättningar för att 

kunna jämföra byggnadsdelar med varandra. Att jämföra byggnadsdelar ur ett generellt 

perspektiv var också ändamålet med denna studie. Hur mycket det kan skilja sig från 

specifika data är svårt att säga eftersom transportavstånd kan skilja sig väldigt mycket. Det 

kan därför vara viktigt att tänka på varifrån olika material som väljs kommer att transporteras. 

 

Hur mycket brandskydd som cellulosaisoleringen kan ge åt byggnadsdelar med 

regelkonstruktioner skulle kunna vara avgörande för att kunna mäta sig med väggar av KL-

trä. I denna studie visas att KL-trä är bättre baserat på klimatpåverkan i byggskedet, men om 

cellulosaisoleringen faktiskt hade gett ett skydd så hade resultatet kunnat vara väldigt lika 

eller till och med bättre för regelväggarna. Det man måste säkerställa är att 

cellulosaisoleringen inte faller ut ur konstruktionen efter att de skyddande beklädnaderna fallit 

bort. Baserat på de personliga kontakterna så verkar det som att cellulosaisoleringen ska 

stanna kvar, men att det finns en risk att den inte gör det. Så länge det finns en risk så kan 

man inte säkerställa att den ger något skydd. När det kommer till skivor av cellulosaisolering, 

vilket börjar komma mer och mer, så bör man på samma sätt som för skivor av mineralull 

kunna säkerställa att den sitter kvar vid brand. Det är större osäkerheter kring cellulosa i form 

av lösull. Eftersom i princip inga vetenskapliga fakta på ämnet har kunnat identifieras och 

brandtester som bland annat utförts av RISE är konfidentiella så måste man tänka på att 

cellulosaisoleringen i denna studie kanske inte fått en helt verklig bild av dess prestanda. I 

verkligheten kommer alltså, som understrukits tidigare i rapporten, cellulosaisoleringen att ha 

ett bättre brandskydd än vad som antagits i arbetet förutsatt att den inte faller ut. Det kan 

finnas skillnader mellan olika cellulosaisoleringar, vilket bör beaktas vid projektering i 

verkligheten. Exempelvis verkar det som att cellulosaisolering av träfiber har mer naturlig 

brandskyddsförmåga jämfört med exempelvis cellulosa av tidningar. Ytterligare, att tänka på 

med cellulosa i form av lösull är att den eventuellt kan börja sjunka ihop under byggnadens 

livslängd om den inte är så pass packad att den håller sig uppe. Om den sjunker ihop så blir 

isoleringsförmågan och brandskyddet sämre. 

 

Att KL-trä kan ge mer simpla grundkonstruktioner, som nämns i teorin, är något som 

potentiellt skulle kunna minska utsläppen av växthusgaser i den delen av byggnaden som en 

indirekt effekt av byggnadselement i KL-trä. Detta ligger utanför min studie, men är något 

som kan vara värt att studera mer eftersom detta kan ge en byggnads helhet ännu bättre 

klimatpåverkan. Detta hade blivit extra viktigt att studera om det i framtiden visar sig att 

brandskyddet från cellulosaisolering bidrar till att väggarna med konstruktionsvirke presterar 

lika bra eller bättre än KL-träväggarna. I det fallet behöver man alltså utvärdera de indirekta 

effekterna av respektive stomsystem. 
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Att tänka på vid konstruktion och användning av träväggar är anslutningen till bjälklaget och 

intilliggande väggar på grund av potentiella flanktransmissioner där emellan. Eftersom 

stegljud är ett stort problem för lättviktskonstruktioner som trä så är det viktigt att tänka på att 

stegljudet utöver transport till underliggande utrymme även transporterar ljud till intilliggande 

utrymmen i samma plan i byggnaden. Därav är anslutningarna mellan bjälklag och väggar 

viktiga. Det blir särskilt viktigt att tänka på dessa frågor som angår ljudkrav vid användningen 

av lösningar som presenterats i detta exjobb eftersom detta inte tagits hänsyn till vid 

framtagningen av konstruktionerna. Hur stor skillnad det kan bli om man börjar beakta 

ljudkrav är svårt att estimera, men eftersom ljudkraven indirekt har beaktats i väggarnas 

uppbyggnader så bör det inte bli avgörande skillnader.  

 

Ytterligare att tänka på när det kommer till klimatpåverkan för byggnader och generellt inom 

byggsektorn är att det finns många skilda områden att reflektera över och optimera. Något 

som är viktigt är att säkerställa huruvida en optimering är en suboptimering eller inte. Att 

optimera väggarna ger troligtvis inte lika mycket som optimering av bjälklag, men en stor 

sänkning i klimatpåverkan kan fortfarande göras via väggarna och därför bör inte 

optimeringen av väggar ses som en suboptimering. 

 

När det kommer till brandberäkningarna så användes främst Eurokod 5-1-2 och sedan 

kompletterades med material från ”Brandsäkra trähus” så antagandet om de tabellerade 

förkolningshastigheterna kan påverka resultatet. Om man i framtiden ändrar i Eurokod 5-1-2 

så att det inte förkolnar lika långsamt efter 25 mm, så kan väggarna med stenull komma att 

kräva mer beklädnader vilket hade påverkat resultatet. Hur stor skillnad det hade blivit är 

svårt att säga, men anledningen till att det påverkar väggarna med stenull är för att med 

glasull så hinner inte förkolningsdjupet bli 25 mm innan brott sker. 

 

Det saknas många generiska data inom bygg- och installationsprocessen på själva 

byggarbetsplatsen, modul A5. Detta är en del som på senare tid visat sig kunna bidra med en 

ganska stor klimatpåverkan och är något som kräver mer forskning. Därför är inte hela A5 

behandlat i denna studie, utan bara spillet A5.1. Om mer data funnits tillgänglig och hela A5 

kunnat behandlats så hade detta kunnat haft en relativt stor inverkan på den totala 

klimatpåverkan hos de olika delarna. Troligtvis hade klimatpåverkan från byggnadsdelar med 

konstruktionsvirke ökat mer än byggnadsdelar med KL-trä på grund av mer arbete på 

arbetsplatsen och mindre prefabriceringsgrad. 
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De värden som tagits fram på klimatpåverkan i byggskedet i denna studie kommer att vara 

något lägre än de verkliga värdena i samtliga fall. Detta är en sak som kan vara viktig att 

komma ihåg. Anledningen till att klimatpåverkan i verkligheten kommer vara större är för att 

hela A5 inte är med och för att cellulosan inte har något brandskydd i dessa beräkningar. 

Cellulosan ligger i verkligheten någonstans mellan glasull och stenull när det handlar om 

brandskydd förutsatt att isoleringen inte faller ut. Troligtvis ligger det något närmre stenullen 

än glasullen. Ytterligare så visar ytterväggarna i studien även en lägre klimatpåverkan än den 

verkliga eftersom dess ångspärr och dess fasadbeklädnad inte är medräknad. Dessa faktorer 

skulle betyda att den minskning i klimatpåverkan som kan uppnås via optimering av väggar 

skulle bli högre än drygt 7% och alltså ännu mer betydande. 

 

Syftet med rapporten var att få fram ett underlag för att enklare kunna besluta vilka 

inriktningsval och materialval, ur klimatsynpunkt, man kan fokusera på vid beslut av olika 

konstruktionslösningar i byggnader. Slutsatser som tagits fram baserat på studiens resultat och 

analys punkteras nedan. 

 

För att besvara frågan ”Vilka material och inriktningsval kan påverka växthusgasutsläppen 

mest?”: 

 

• Vid projektering av väggar bör man ur klimatsynpunkt försöka undvika att föreskriva 

brandgips (GtF). 

 

• De föredragna beklädnaderna att rikta in sig på i väggkonstruktioner är vanliga 

gipsskivor (GtA) eller ensamstående träbaserade beklädnader, bortsätt från spånskivor 

tjockare än 16 mm. 

 

• Vid val av isolering bör glasull undvikas och istället bör cellulosaisolering eller stenull 

användas. Framförallt tenderar stenull att vara bättre ur klimatsynpunkt vid REI60 

eller högre. 

 

• En ökning av stommen i väggar med konstruktionsvirke påverkar generellt väggar 

med stenull positivt genom en sänkning av klimatbelastning, men när det kommer till 

glasull så syns inte samma effekt. 

 

För att besvara frågan ”Vilka varianter av byggnadsdelar i träbyggnadssystem bör man i 

framtiden fokusera mer på?”: 

 

• Väggar med en stomme av korslimmat trä tenderar att ha en lägre klimatbelastning än 

väggar med konstruktionsvirke och bör därför fokuseras på.  
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För att besvara frågan ”Vilka komponenter kan vara viktiga att forska mer om eller forska 

fram bättre tekniker för i syftet att uppnå mindre miljöpåverkan?”: 

 

• Komponenterna som är viktiga att i framtiden forska mer på och utveckla är 

framförallt cellulosaisolering och underlag för dess brandskydd, men även 

tillverkningstekniken för gips och mineralull.  

 

• Hur det bärande systemet ser ut och hur många bärande väggar som finns kan ha en 

betydelse för den totala klimatpåverkan eftersom en icke-bärande innervägg motsvarar 

ungefär hälften så stor klimatpåverkan som en bärande innervägg. Här jämförs en 

bärande dubbelvägg med en icke-bärande enkelvägg där båda väggarna har samma typ 

av ingående material. 

 

• Det kan ge skeva resultat att jämföra olika stomsystem om endast en typ av 

exempelvis varje vägg med respektive stomme jämförs då det kan skilja relativt 

mycket mellan olika varianter inom samma stomsystem. Att kontrollera många 

varianter kan därför vara avgörande för att jämföra miljöprestanda.  

 

För att besvara frågan ”Hur stor minskning kan optimeringen av väggar ge på de totala 

växthusgasutsläppen i en byggnad som referensbyggnaden?”: 

 

• Den totala minskningen som kan uppnås för en byggnad som referensbyggnaden via 

optimering av väggar har estimerats till drygt 7% per våningsplan. Med optimeringen 

menas att väggarna som väljs är de väggar med ingående material som bidrar till den 

lägsta totala klimatbelastningen hos hela väggen. 

 

• Den största andelen av klimatpåverkan kommer från bjälklagen på grund av dess stora 

vikt, men att optimera väggar anses inte vara en suboptimering och har betydelse. 

 

• Effekterna på klimatbelastningen från arbete på byggarbetsplatsen, det vill säga hela 

modul A5, och från fasadbeklädnader plus ångspärrar kommer att öka den totala 

klimatpåverkan och därmed öka betydelsen för optimering. Optimeringen omfattar 

valen av material och byggnadsdelarnas uppbyggnad som gör att klimatpåverkan blir 

så låg som möjligt. 

 

• Korrekta transporter till verkliga byggarbetsplatser, det vill säga transporter som inte 

är generiska, kommer att påverka resultatet eftersom transportsträckan kan komma att 

bli lägre eller högre. Detta har störst betydelse vid stommar av KL-trä på grund av 

dess höga vikt. 
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7. Fortsatta studier 
Eftersom det ännu inte finns lättillgängliga data för hela bygg- och installationsprocessen, 

modul A5, så kommer en LCA som denna avvika lite från verkligheten. Hela modul A5, 

utöver spillet, kan ha en stor inverkan på resultatet beroende på hur mycket av en byggnads 

ingående komponenter som har prefabricerats eller inte. Därför kommer det vara viktigt att 

göra en forskningsinsats för modul A5 och ta fram lättillgängliga värden och scenarier för 

denna i syfte att få mer korrekta LCA i framtiden. 

 

Fortsatta tekniska studier på materialen gips och isolering inom branschen för 

materialtillverkning hade eventuellt kunnat minska de materialens klimatpåverkan. Detta hade 

i sin tur lett till byggnadsdelar med lägre utsläpp eftersom beklädnader och isolering 

fortfarande är två kategorier med betydande påverkan. Utöver detta så kan man se i Bilaga 1 

att påverkan från modul A4, transport, ökar när KL-trä används och A1-A3 är större för 

väggar med konstruktionsvirke. Därför kan dessa eventuellt vara framtida 

förbättringsområden för respektive träbyggnadssystem. 

 

Ett annat viktigt ämne som konstaterats i denna studie är osäkerheten kring 

cellulosaisoleringens prestanda. Cellulosaisoleringen kan bidra med stora sänkningar i 

klimatpåverkan, men eftersom dess prestanda vid brand inte är helt fastställd och inga 

allmänna dimensioneringsregler finns så går byggbranschen miste om en betydande möjlighet 

att minska klimatutsläppen. Fortsatta studier på cellulosa kan göra så att man inte behöver 

utgå från brandtester och enklare kan dimensionera byggnadsdelar med cellulosa. Detta hade 

kunnat dra ner en byggnadsdels klimatpåverkan ännu mer än vad som görs i denna studie 

eftersom cellulosan antagits sakna en skyddande förmåga vid brand. 

 

Fortsatta studier på bjälklag krävs om hur man ska optimera bjälklagen och sänka deras 

utsläpp eftersom de står för en så pass stor del av klimatpåverkan. Bjälklaget i Byggnad X 

stod nästan för dubbla vikten och dubbla klimatpåverkan gentemot vad innerväggarna och 

ytterväggarna gjorde tillsammans. Därför kommer mer forskning kring just bjälklagen och 

vilka faktorer som bidrar mest till dess klimatpåverkan vara viktig framöver. En optimering 

av bjälklagen kommer kunna ge en större procentuell sänkning i den totala klimatpåverkan. 
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Bilaga 1 – Detaljerade resultat och delresultat för samtliga väggar 
IV = Innervägg 

YV = Yttervägg 

k-virke = Konstruktionsvirke 

KL-trä = Korslimmat trä 

 

Alla koldioxidekvivalenter (CO2-e) är baserade på en 1 meter bred vägg. Nyttjandegraden vid brand kan vara lägre än den vanliga 

nyttjandegraden beroende på hur lite av tvärsnittet som förkolnat eftersom kmod,fi används istället för den vanliga faktorn kmod. Vid beklädnaders 

nedfallstid så används följande format ”XX (YY)” där XX är den totala tiden inklusive stenullsisoleringen mellan de liggande reglarna och YY är 

för endast beklädnaderna exklusive stenullen mellan de liggande reglarna. För nyttjandegraden vid brand så visas den maximala last som KL-

träskivan klarar av efter avsedd brand baserat på SPFit2.0. 

 
Tabell 19: Detaljerade resultat från beräkningar över samtliga väggar med mineralull. 

Vägg 
CO2-e 

A1-A3 

[kg] 

CO2-e 

A4 

[kg] 

CO2-e 

A5.1 

[kg] 

Total 

CO2-e 

[kg] 

Last 

[kN/m] 
Brandkrav Nyttjande

-grad 

Nyttjandegrad 

vid brand 

(R) 

Beklädnader

s nedfallstid 

[Minuter] 

Avskiljand

e förmåga 

(EI) 

[Minuter] 

U-värde 

[W/m2K] 

YV k-virke 1 56,69 4,35 5,7 66,8 35 REI60 93,66% 84,01% 61,60 69,61 0,18 

YV k-virke 2 49,99 3,97 4,73 58,75 35 REI60 93,66% 83,44% 65,42 (56,00) 61,96 0,18 

YV k-virke 3 55,58 4,21 5,02 64,87 35 REI60 93,66% 83,44% 65,42 (56,00) 63,35 0,18 

YV k-virke 4 53,69 5,06 3,71 62,5 35 REI60 65,07% 88,58% 50,65 (31,80) 60,06 0,15 

YV k-virke 5 55,45 5,98 4,84 66,33 35 REI60 65,07% 82,43% 56,18 (37,33) 66,35 0,15 

YV k-virke 6 56,84 4,57 4,46 65,92 35 REI60 65,07% 86,55% 52,39 (33,54) 60,85 0,15 

YV KL-trä 1 39,59 15,24 1,68 56,54 35 REI60 15,62% Max last = 64 kN/m 0 184,52 0,18 

YV KL-trä 2 37,65 14,05 1,62 53,35 35 REI60 13,44% Max last = 50 kN/m 0 167,34 0,18 

YV KL-trä 3 52,55 14,35 3,76 70,7 35 REI60 21,70% Max last = 56,8 kN/m 28,00 164,24 0,18 

YV KL-trä 4 52,58 15,4 3,19 71,21 35 REI60 21,70 Max last = 36,4 kN/m 26,18 165,52 0,18 

YV KL-trä 5 43,59 15,23 1,85 60,69 35 REI60 15,62% Max last = 64 kN/m 0 184,24 0,18 

IV k-virke 1 REI30 61,98 6,53 6,17 74,76 60 REI30 75,70% 70,40% 31,26 56,26 - 

IV k-virke 2 REI30 57,36 7,7 6,45 71,59 60 REI30 75,70% 70,78% 30,20 54,81 - 

IV k-virke 3 REI30 59,49 6,9 6,59 73,07 60 REI30 75,70% 70,20% 31,84 57,37 - 
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IV k-virke 4 REI30 48,69 7,69 5,23 61,7 60 REI30 75,70% 70,01% 32,40 60,78 - 

IV k-virke 5 REI30 57,8 7,88 4,79 70,54 60 REI30 75,70% 70,21% 31,80 61,69 - 

IV k-virke 6 REI30 46,64 5,22 5,05 56,99 60 REI30 75,70% 69,64% 33,60 49,82 - 

IV k-virke 7 REI30 54,48 14,86 5,15 74,58 60 REI30 75,70% 70,48% 31,03 57,85 - 

IV k-virke 8 REI30 50,23 10,43 5,52 66,27 60 REI30 46,86% 85,36% 27,95 55,96 - 

IV k-virke 9 REI30 55,19 5,24 5,85 66,36 60 REI30 46,86% 84,37% 28,00 49,30 - 

IV k-virke 10 REI30 60,15 5,02 6,01 71,25 60 REI30 75,70% 81,01% 28,00 83,24 - 

IV k-virke 11 REI30 53,2 9,2 5,37 67,86 60 REI30 75,70% 96,95% 25,33 84,66 - 

IV k-virke 12 REI30 55,39 5,6 5,5 66,57 60 REI30 75,70% 69,64% 22,60 84,27 - 

IV k-virke 13 REI30 48,81 4,55 4,21 57,63 60 REI30 51,30% 67,72% 21,00 92,73 - 

IV k-virke 14 REI30 41,92 7,57 3,45 52,99 60 REI30 51,30% 95,53% 12,67 87,91 - 

IV KL-trä 1 REI30 37,62 19,46 1,39 58,5 60 REI30 22,07% 
Max last per KL-

träskiva = 52,4 kN/m 0 183,38 - 

IV KL-trä 2 REI30 42,42 14,46 3,82 60,76 60 REI30 46,57% Max last = 66,1 kN/m GtA + OSB: 25,33 

GtA: 21,00 127,69 - 

IV KL-trä 3 REI30 45,03 15,82 3,31 64,21 60 REI30 40,48% Max last = 61,1 kN/m GtA + OSB: 25,33 
Spånskiva: 19,76 136,77 - 

IV KL-trä 4 REI30 32,63 12,84 1,46 46,95 60 REI30 31,85% Max last = 61,3 kN/m 19,76 130,80 - 

IV KL-trä 5 REI30 30,99 12,08 2 45,1 60 REI30 31,85% Max last = 65,6 kN/m 21,00 130,25 - 

IV KL-trä 6 REI30 30,58 12,11 1,32 44,02 60 REI30 31,85% Max last = 82,2 kN/m 25,78 135,26 - 

IV KL-trä 7 REI30 32,52 13,29 1,38 47,22 60 REI30 30,29% Max last = 87,4 kN/m 25,78 151,56 - 

IV KL-trä 8 REI30 34,65 12,34 2,22 49,25 60 REI30 31,85% Max last = 65,6 kN/m 21,00 130,83 - 

IV k-virke 1 REI60 85,08 7,61 9,95 102,76 60 REI60 75,70% 70,56% 61,60 82,43 - 

IV k-virke 2 REI60 65,62 6,61 6,47 78,79 60 REI60 51,30% 96,73% 38,50 101,75 - 

IV k-virke 3 REI60 77,57 11,55 8,14 97,36 60 REI60 51,30% 90,52% 41,53 108,26 - 

IV k-virke 4 REI60 82,6 8,47 7,34 98,49 60 REI60 51,30% 96,31% 38,69 106,76 - 

IV KL-trä 1 REI60 54,62 17,71 4,42 76,81 60 REI60 17,15% Max last = 77,5 kN/m 56,00 194,78 - 

IV KL-trä 2 REI60 44,37 18,72 2,49 65,61 60 REI60 10,56% Max last = 116,2 kN/m 41,71 231,83 - 

IV KL-trä 3 REI60 45,1 18,99 1,89 66,01 60 REI60 10,56% Max last = 66,5 kN/m 38,99 234,76 - 

IV KL-trä 4 REI60 45,38 24,2 1,64 71,26 60 REI60 11,94% 
Max last per KL-

träskiva = 34,6 kN/m 0 245,46 - 

IV KL-trä 5 REI60 58,28 17,98 4,64 80,96 60 REI60 17,15% Max last = 77,5 kN/m 56,00 195,22 - 
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Tabell 20:Detaljerade resultat från beräkningar över samtliga väggar med cellulosa. 

Vägg 
CO2-e A1-

A3 [kg] 
CO2-e A4 

[kg] 
CO2-e A5.1 

[kg] 
Total CO2-e 

[kg] 
Last 

[kN/m] 
Brandkrav 

U-värde 

[W/m2K] 

YV k-virke 1 med cellulosa som faller ut vid brand 45,88 5,05 5,2 56,19 35 REI60 0,17 

YV k-virke 2 med cellulosa som faller ut vid brand 40,93 4,47 4,3 49,76 35 REI60 0,17 

YV KL-trä 1 med cellulosa 33,94 15,88 1,43 51,28 35 REI60 0,18 

YV KL-trä 2 med cellulosa 32 14,7 1,37 48,09 35 REI60 0,18 

YV KL-trä 3 med cellulosa 46,9 14,99 3,51 65,45 35 REI60 0,18 

YV KL-trä 4 med cellulosa 46,93 16,05 2,94 65,96 35 REI60 0,18 

YV KL-trä 5 med cellulosa 40,86 15,54 1,73 58,16 35 REI60 0,18 

IV k-virke 6 REI30 med cellulosa som faller ut vid brand 37,79 6,23 4,66 48,76 60 REI30 - 

IV KL-trä 1 REI30 med cellulosa 34,13 19,86 1,24 55,25 60 REI30 - 

IV KL-trä 2 REI30 med cellulosa som faller ut vid brand 39,69 14,77 3,7 58,23 60 REI30 - 

IV KL-trä 3 REI30 med cellulosa som faller ut vid brand 42,3 16,13 3,19 61,67 60 REI30 - 

IV KL-trä 4 REI30 med cellulosa som faller ut vid brand 29,91 13,15 1,34 44,42 60 REI30 - 

IV KL-trä 5 REI30 med cellulosa som faller ut vid brand 28,27 12,39 1,88 42,57 60 REI30 - 

IV KL-trä 8 REI30 med cellulosa som faller ut vid brand 29,98 12,87 2,01 44,9 60 REI30 - 

IV k-virke 1 REI60 med cellulosa 76,23 8,62 9,56 94,52 60 REI60 - 

IV KL-trä 1 REI60 med cellulosa som faller ut vid brand 51,9 18,02 4,3 74,28 60 REI60 - 

IV KL-trä 4 REI60 med cellulosa 41,89 24,6 1,49 68,01 60 REI60 - 

IV KL-trä 5 REI60 med cellulosa som faller ut vid brand 53,61 18,51 4,43 76,61 60 REI60 - 

 
Tabell 21: Detaljerade resultat över de icke-bärande väggarna. 

Vägg 
CO2-e A1-

A3 [kg] 
CO2-e A4 

[kg] 
CO2-e A5.1 

[kg] 
Total CO2-e 

[kg] 
Brandkrav 

Avskiljande 

förmåga (EI) 

[Minuter] 

Innervägg k-virke 6 EI30 25,64 2,8 2,82 31,29 EI30 30,55 

Innervägg k-virke 14 EI30 17,69 5,63 1,96 25,31 EI30 30,41 



Bilaga 2 - Beräkningar för konstruktionsvägg och KL-trävägg

Yttervägg k-virke 1

Beräkning av U-värdet

Ingående skikt d [m] ʎ [W/mK] R[m²K/W]

Rse 0,04

Fasad + luftspalt 0,20 Vent. Fasadskikt av trä

Fasadskiva Glasull 0,020 0,033 0,606 Vindskydd

Regel Ståendes 0,145 0,14 45x145, c600 mm

Isolering 0,145 0,037 Glasull

Ångspärr - - -

Regel liggandes 0,045 0,14 45x45, c600 mm

Isolering 0,045 0,037 Glasull

Gipsskiva typ F 0,015 0,24 0,063 Brandgips

Gipsskiva typ F 0,015 0,24 0,063 Brandgips

Rsi 0,13

Totalt: 1,101 Totala R = RHomogen

Stående reglar med isolering:

s1 = 0,6 m

breglar,1 = 0,045 m

biso,1 = 0,555 m

d1 = 0,145 m

Liggande reglar med isolering:

s2 = 0,6 m

breglar,2 = 0,045 m

biso,2 = 0,555 m

d2 = 0,045 m

R = d / ʎ

Rtot = Rsi + ∑R + Rse

För inhomogena skikt (isolering+reglar i samma skikt):

ʎ-värdesmetoden

Skikt med stående reglar:

ʎiso+reglar,1 = 0,044725

Skikt med liggandes reglar:

ʎiso+reglar,2 = 0,044725

Kommentarer

𝜆𝑖𝑠𝑜+𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟,2 = 𝜆𝑖𝑠𝑜 ∗
𝑏𝑖𝑠𝑜,2
𝑠2

+ 𝜆𝑡𝑟ä ∗
𝑏𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟,2

𝑠2
= 0,037 ∗

0,555

0,6
+ 0,14 ∗

0,045

0,6

𝜆𝑖𝑠𝑜+𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟 = 𝜆𝑖𝑠𝑜 ∗
𝑏𝑖𝑠𝑜,1
𝑠1

+ 𝜆𝑡𝑟ä ∗
𝑏𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟,1

𝑠1
= 0,037 ∗

0,555

0,6
+ 0,14 ∗

0,045

0,6
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RInhomogen = 4,248 m
2
K/W

RTot,ʎ = RInhomogen + RHomogen = 4,248 + 1,101 = 5,349 m
2
K/W

U-värdesmetoden

För båda skikten som bara isolering

RTot,U,iso+iso = 6,236 m
2
K/W

UU,iso+iso = 0,137 W/m
2
K

För båda skikten som bara reglar

RTot,U,reglar+reglar = 2,458 m
2
K/W

UU,reglar+reglar = 0,002 W/m
2
K

För första skiktet som bara isolering och andra som bara reglar

RTot,U,iso+reglar = 5,341 m
2
K/W

UU,iso+reglar = 0,013 W/m
2
K

För första skiktet som bara reglar och andra som bara isolering

RTot,U,reglar+iso = 3,353 m
2
K/W

UU,iso+reglar = 0,021 W/m
2
K

5,775 m
2
K/W

𝑅𝐼𝑛ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛 =
𝑑1

𝜆𝑖𝑠𝑜+𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟,1
+

𝑑2
𝜆𝑖𝑠𝑜+𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟,2

=
0,145

0,044725
+

0,045

0,044725

𝑅𝑇𝑜𝑡,𝑈.𝑖𝑠𝑜+𝑖𝑠𝑜 = 𝑅𝐻𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛 +
𝑑1
𝜆𝑖𝑠𝑜

+
𝑑2
𝜆𝑖𝑠𝑜

= 1,101 +
0,145

0,037
+
0,045

0,037

𝑈𝑈,𝑖𝑠𝑜+𝑖𝑠𝑜 =
𝑏𝑖𝑠𝑜,1
𝑠1

∗
𝑏𝑖𝑠𝑜,2
𝑠2

∗
1

𝑅𝑇𝑜𝑡,𝑈,𝑖𝑠𝑜+𝑖𝑠𝑜
=
0,555

0,6
∗
0,555

0,6
∗

1

6,236

𝑅𝑇𝑜𝑡,𝑈.𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟+𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟 = 𝑅𝐻𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛 +
𝑑1
𝜆𝑡𝑟ä

+
𝑑2
𝜆𝑡𝑟ä

= 1,101 +
0,145

0,14
+
0,045

0,14

𝑅𝑇𝑜𝑡,𝑈.𝑖𝑠𝑜+𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟 = 𝑅𝐻𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛 +
𝑑1
𝜆𝑖𝑠𝑜

+
𝑑2
𝜆𝑡𝑟ä

= 1,101 +
0,145

0,037
+
0,045

0,14

𝑅𝑇𝑜𝑡,𝑈.𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟+𝑖𝑠𝑜 = 𝑅𝐻𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛 +
𝑑1
𝜆𝑡𝑟ä

+
𝑑2
𝜆𝑖𝑠𝑜

= 1,101 +
0,145

0,14
+
0,045

0,037

𝑈𝑈,𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟+𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟 =
𝑏𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟,1

𝑠1
∗
𝑏𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟,2

𝑠2
∗

1

𝑅𝑇𝑜𝑡,𝑈,𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟+𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟
=
0,045

0,6
∗
0,045

0,6
∗

1

2,458

𝑈𝑈,𝑖𝑠𝑜+𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟 =
𝑏𝑖𝑠𝑜,1
𝑠1

∗
𝑏𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟,2

𝑠2
∗

1

𝑅𝑇𝑜𝑡,𝑈,𝑖𝑠𝑜+𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟
=
0,555

0,6
∗
0,045

0,6
∗

1

5,341

𝑈𝑈,𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟+𝑖𝑠𝑜 =
𝑏𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟,1

𝑠1
∗
𝑏𝑖𝑠𝑜,2
𝑠2

∗
1

𝑅𝑇𝑜𝑡,𝑈,𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟+𝑖𝑠𝑜
=
0,045

0,6
∗
0,555

0,6
∗

1

3,353

𝑅𝑇𝑜𝑡,𝑈 =
1

𝑈𝑈
=

1

0,137 + 0,002 + 0,013 + 0,021
=
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Båda metoderna tillsammans:

5,562 m
2
K/W

U = 0,180 m
2
K/W

Beräkning av bärförmåga

Dimensionerande last i brottgränstillstånd (För yttervägg 35 kN/m):

qd = 35 kN/m

s1: 0,6 m Centrumavstånd

lträ = 3,3 m Antagen längd på regel (Väggens höjd)

b = 0,045 m → 45 mm

h = 0,145 m → 145 mm

Aträ = 0,006525 m²

γG = 1,35 Permanent last

γd = 1,0 Säkerhetsklass 3

kmod = 0,8 Klimatklass 1 & Lasttyp medel

γM = 1,3 Materialfaktor

Antag kvalitet på virke C24, detta ger materialegenskaperna: 

fc,0,k = 21 MPa

E0,05 = 7400 MPa

Last på regel i regelvägg:

Fd = qd * s1 = 35 * 0,6 = 21 kN

Regeln måste bära sin egen vikt:

γträ = 5 kN/m
3

Densitet för trä, 500kg/m
3 

för furu & gran

Gk,trä = γträ * Aträ * lträ = 5 * 0,006525 * 3,3

Gk,trä = 0,108 kN

Rd,trä = γd * γG * Gk,trä = 1,0 * 1,35 * 0,108

Rd,trä = 0,145 kN

Den totala last som regeln behöver bära:

Rd,tot = Fd + Rd,trä = 21 + 0,145

Rd,tot = 21,145 kN

Dimensioneringsvärde för tryckhållfasthet:

fc,0,d = 12,923 MPa

𝑅𝑇𝑜𝑡,𝑣ä𝑔𝑔 =
𝑅𝑇𝑜𝑡,𝜆 + 𝑅𝑇𝑜𝑡,𝑈

2
=
5,349 + 5,775

2
=

𝑈 =
1

𝑅𝑇𝑜𝑡,𝑣ä𝑔𝑔
=

1

5,562

𝑓𝑐,0,𝑑 = 𝑓𝑐,0,𝑘 ∗
𝑘𝑚𝑜𝑑

𝛾𝑀
= 21 ∗

0,8

1,3
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Tröghetsmoment:

Iy = 1,14E-05 m
4

iy = 0,042 m

Knäckningslängd:

β = 1,0

λy = 78,838

λrel,y = 1,337

K-virke → βc = 0,2

ky = 1,497

Instabilitetsrelaterad reduktionsfaktor:

kc,y = 0,461

Lastkapacitet för regeln vid axialt tryck (Enhetsomvandlingar görs i formeln):

Nc,0,Rd,y = fc,0,d * Aträ * kc,y = (12,923 * (0,006525*1000000) * 0,461)/1000

Nc,0,Rd,y = 38,831 kN

Verkningsgrad hos regeln:

u1,y = 0,545 → 54,5%

Först kollas buckling i z-riktning (styv riktning). Buckling i z-riktning betyder deformation i z-

riktning, men rotation runt y-axeln (därav denotationen y).

𝐼𝑦 =
𝑏 ∗ ℎ3

12
=
0,045 ∗ 0,1453

12

𝑖𝑦 =
𝐼𝑦

𝐴𝑡𝑟ä
=

1,14 ∗ 10−5

0,006525

𝜆𝑦 =
𝛽 ∗ 𝑙𝑡𝑟ä
𝑖𝑦

=
1,0 ∗ 3,3

0,042

𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑦 =
𝜆𝑦

𝜋

𝑓𝑐,0,𝑘
𝐸0,05

=
78,838

𝜋
∗

21

7400

𝑘𝑦 = 0,5 1 + 𝛽𝑐 𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑦 − 0,3 + 𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑦
2 = 0,5 1 + 0,2 1,337 − 0,3 + 1,3372

𝑘𝑐,𝑦 =
1

𝑘𝑦 + 𝑘𝑦
2 − 𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑦

2

=
1

1,497 + 1,4972 − 1,3372

𝑢1,𝑦 =
𝑅𝑑,𝑡𝑜𝑡
𝑁𝑐,0,𝑅𝑑,𝑦
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s2 = 0,6 m Centrumavstånd för liggande reglar

Iz = 1,10E-06 m
4

iz = 0,013 m

Knäckningslängd:

β = 1,0

λz = 46,188

λrel,z = 0,783

K-virke → βc = 0,2

kz = 0,855

Instabilitetsrelaterad reduktionsfaktor:

kc,z = 0,835

Lastkapaciteten blir (Enhetsomvandlingar görs i formeln):

Nc,0,Rd,z = fc,0,d * Aträ * kc,z = (12,923 * (0,006525*1000000) * 0,835)/1000

Nc,0,Rd,z = 70,384 kN

Verkningsgrad hos regeln:

u1,y = 0,300 → 30,0%

Här är längden på regeln lika med centrumavståndet för de 

liggande reglarna eftersom det är den delen som bucklar. 

Buckling i y-riktning, dvs deformation i y-riktning men rotation kring z-axeln (därav denotationen z). 

Buckling i y-riktning (vek riktning) sker eftersom reglarna är avstyvade av liggande regler med 

centrumavstånd istället för direkt av beklädnader.

𝐼𝑧 =
ℎ ∗ 𝑏3

12
=
0,145 ∗ 0,0453

12

𝑖𝑧 =
𝐼𝑧
𝐴𝑡𝑟ä

=
1,10 ∗ 10−6

0,006525

𝜆𝑧 =
𝛽 ∗ 𝑙𝑡𝑟ä
𝑖𝑧

=
𝛽 ∗ 𝑠2
𝑖𝑧

=
1,0 ∗ 0,6

0,013

𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑧 =
𝜆𝑧
𝜋

𝑓𝑐,0,𝑘
𝐸0,05

=
46,188

𝜋
∗

21

7400

𝑘𝑧 = 0,5 1 + 𝛽𝑐 𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑧 − 0,3 + 𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑧
2 = 0,5 1 + 0,2 0,783 − 0,3 + 0,7832

𝑘𝑐,𝑧 =
1

𝑘𝑧 + 𝑘𝑧
2 − 𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑧

2

=
1

0,855 + 0,8552 − 0,7832

𝑢1,𝑦 =
𝑅𝑑,𝑡𝑜𝑡
𝑁𝑐,0,𝑅𝑑,𝑧

=
21,145

70,384
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Dimensionering för interaktion av böjmoment och normalkraft

Eftersom λrel > 0,3 så ska följande villkor uppfyllas för böjning och tryck:

Dimensionerande lasteffekt av tryckkraft:

Nc,Ed = 21,145 kN

För massivt trä och rektangulärt tvärsnitt gäller att:

km = 0,7

Förskjutning i styv riktning:

estyv = 20 mm Detta är den antagna imperfektionen

MEd,styv,e = 0,423 kNm

Från vindlast:

We = 0,6 kN/m
2

MEd,styv,vind = 0,490 kNm

MEd,styv = MEd,styv,e + MEd,styv,vind

MEd,styv = 0,913 kNm → 912957 Nmm

Förskjutning i vek riktning:

evek = 0 mm

MEd,vek = 0 kNm → Därav beräknas inte MRd,vek 

Hållfasthetsklassen C24 på virket ger:

fmk = 24 MPa

Dimensioneringsvärde:

fmd = 14,769 MPa

Det tillkommer ett böjmoment på grund av excentricitet då lasten inte placeras exakt centriskt i 

praktiken, utan normalkraften förskjuts i den styva riktningen (förflyttning längs med z-axeln och 

böjmomentet vill skapa rotation kring y-axeln). Kraften behålls centrisk i vek riktning.

𝑀𝐸𝑑,𝑠𝑡𝑦𝑣

𝑀𝑅𝑑,𝑠𝑡𝑦𝑣
+ 𝑘𝑚 ∗

𝑀𝐸𝑑,𝑣𝑒𝑘

𝑀𝑅𝑑,𝑣𝑒𝑘
+

𝑁𝑐,𝐸𝑑

𝑁𝑐,𝑅𝑑
≤ 1

𝑘𝑚 ∗
𝑀𝐸𝑑,𝑠𝑡𝑦𝑣

𝑀𝑅𝑑,𝑠𝑡𝑦𝑣
+

𝑀𝐸𝑑,𝑣𝑒𝑘

𝑀𝑅𝑑,𝑣𝑒𝑘
+

𝑁𝑐,𝐸𝑑

𝑁𝑐,𝑅𝑑
≤ 1

𝑁𝑐,𝐸𝑑 = 𝑅𝑑,𝑡𝑜𝑡 = 21,145

𝑀𝐸𝑑,𝑠𝑡𝑦𝑣,𝑒 = 𝑁𝑐,𝐸𝑑 ∗ 𝑒𝑠𝑡𝑦𝑣 = 𝑅𝑑,𝑡𝑜𝑡 ∗ 𝑒𝑠𝑡𝑦𝑣 = 21,145 ∗ Τ(20 1000)

𝑀𝐸𝑑,𝑠𝑡𝑦𝑣,𝑣𝑖𝑛𝑑 =
𝑞 ∗ 𝐿2

8
=

𝑊𝑒 ∗ 𝑠1 ∗ 𝑙𝑡𝑟ä
2

8
=

0,6 ∗ 0,6 ∗ 3,32

8

𝑓𝑚𝑑 = 𝑓𝑚𝑘 ∗
𝑘𝑚𝑜𝑑

𝛾𝑀
= 24 ∗

0,8

1,3
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Böjmotstånd i styv riktning för ett rektangulärt tvärsnitt:

Wstyv,y = 157688 mm
3

Vippning:

h / b = 3,22 < 7

kcrit = 1,0

Dimensionerande bärförmåga vid böjning kring y-axeln (styv riktning):

MRd,styv,y = fmd * Wstyv,y * kcrit = 14,769 * 157688 * 1,0

MRd,styv,y = 2328923 Nmm

Kontroll av villkor då λrel > 0,3.

Med normalkraft i styv riktning (Nc,Rd,0,y):

0,9366 ≤ 1 → 93,66%

Med normalkraft i vek riktning (Nc,Rd,0,z):

0,6924 ≤ 1

Med normalkraft i styv riktning (Nc,Rd,0,y):

0,8190 ≤ 1

Med normalkraft i vek riktning (Nc,Rd,0,z):

0,5748 ≤ 1

Högsta verkningsgraden blir för denna vägg 93,66%.

Beräkning av brand

För tas görs beräkningarna för det effektiva tvärsnittet.

Kravtiden för väggen:

treq = 60 Minuter

Nedfallstiden för beklädnader är samma som tiden för förkolningens start:

tf = tch

Tiden som beklädnaden upphör att gälla:

Två stycken gipsskivor typ F används på varje sida. 

Formel för gipsskivors nedfallstid.

I regelväggar med konstruktionsvirke så stagas reglarna i överkant (och underkant) med träreglar, så 

kallade hammarband. Regeln är därav stagad i tryckta kanten där normalkraften verkar. Ingen 

vippning sker då h/b < 7. Ingen vippning betyder kcrit = 1,0.

𝑊𝑠𝑡𝑦𝑣 =
𝑏 ∗ ℎ2

6
=
45 ∗ 1452

6

𝑀𝐸𝑑,𝑠𝑡𝑦𝑣

𝑀𝑅𝑑,𝑠𝑡𝑦𝑣
+ 𝑘𝑚 ∗

𝑀𝐸𝑑,𝑣𝑒𝑘

𝑀𝑅𝑑,𝑣𝑒𝑘
+

𝑁𝑐,𝐸𝑑

𝑁𝑐,𝑅𝑑,0,𝑦
≤ 1 ⟹

912957

2328923
+ 0,7 ∗ 0 +

21,145

38,831
≤ 1

𝑀𝐸𝑑,𝑠𝑡𝑦𝑣

𝑀𝑅𝑑,𝑠𝑡𝑦𝑣
+ 𝑘𝑚 ∗

𝑀𝐸𝑑,𝑣𝑒𝑘

𝑀𝑅𝑑,𝑣𝑒𝑘
+

𝑁𝑐,𝐸𝑑

𝑁𝑐,𝑅𝑑,0,𝑦
≤ 1 ⟹

912957

2328923
+ 0,7 ∗ 0 +

21,145

70,384
≤ 1

𝑘𝑚 ∗
𝑀𝐸𝑑,𝑠𝑡𝑦𝑣

𝑀𝑅𝑑,𝑠𝑡𝑦𝑣
+

𝑀𝐸𝑑,𝑣𝑒𝑘

𝑀𝑅𝑑,𝑣𝑒𝑘
+

𝑁𝑐,𝐸𝑑

𝑁𝑐,𝑅𝑑
≤ 1⟹ 0,7 ∗

912957

2328923
+ 0 +

21,145

38,831
≤ 1

𝑘𝑚 ∗
𝑀𝐸𝑑,𝑠𝑡𝑦𝑣

𝑀𝑅𝑑,𝑠𝑡𝑦𝑣
+

𝑀𝐸𝑑,𝑣𝑒𝑘

𝑀𝑅𝑑,𝑣𝑒𝑘
+

𝑁𝑐,𝐸𝑑

𝑁𝑐,𝑅𝑑
≤ 1⟹ 0,7 ∗

912957

2328923
+ 0 +

21,145

70,384
≤ 1

𝑡𝑓 = 2,8 ∗ ℎ𝑝 − 14
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hp = (0,8 * 15) + 15 80% av inre skiktets tjocklek används då yttre är GtF.

hp = 27 mm

tf = 2,8 * 27 - 14

(tch =) tf = 61,60 Minuter All beklädnad har fallit ned efter 61,6 min.

Tvärsnittsfaktorn med en 45 mm bred regel blir:

ks = 1,3

Efterskyddsfaktorn för glasull:

k3 = 4,775

Tabellerade förkolningshastigheter från SS-EN 1995-1-2:2004, Tabell 3.1:

β0 = 0,65 mm/minut

βn = 0,8 mm/minut

För de stående reglarna:

hins = 145 mm Isoleringen mellan reglarna

vrec,ins = 30 mm/minut Nedbrytningshastighet för glasullen

Tiden för fullständig nedbrytning av isoleringen:

tf,ins = 66,433 Minuter

Det ekvivalenta förkolnade djupet beräknas enligt följande:

För reglar gäller att:

d0 = 7 mm

Faktorn för det icke-lastupptagande skiktet fås via:

k0 = 0,974

Dock, eftersom nedfallstiden för beklädnaderna är större än kravtiden, tf > treq, så förkolnas inte 

regeln och det ekvivalenta förkolningsdjupet behöver inte beräknas. Samma gäller de liggande 

reglarna. Eftersom det inte börjar förkolna så vet vi redan nu att de liggande reglarna har mer än 20 

mm av sitt tvärsnitt kvar då de har hela tvärsnittet kvar på 45mm när inget förkolnat. Därav behöver 

vi inte applicera formlerna för det ekvivalenta förkolningsdjupet på de liggande reglarna.

Tvärsnittet får fortfarande en ökad temperatur och därav bildas ett icke-lastupptagande skikt. Därför 

behöver det effektiva tvärsnittet tas fram. Det effektiva förkolningsdjupet fås via:

𝑘3 = 1,9 +
7

150
∗ 𝑡𝑓 = 1,9 +

7

150
∗ 61,60

𝑡𝑓,𝑖𝑛𝑠 = 𝑡𝑓 +
ℎ𝑖𝑛𝑠

𝑣𝑟𝑒𝑐,𝑖𝑛𝑠
= 61,60 +

145

30

𝑑𝑐ℎ𝑎𝑟,1,𝑛 = 𝑘3 ∗ 𝛽0 ∗ 𝑡𝑟𝑒𝑞 − 𝑡𝑓 − 0,5 ∗
ℎ𝑖𝑛𝑠

𝑣𝑟𝑒𝑐,𝑖𝑛𝑠
= 4.775 ∗ 0,65 ∗ 60 −

𝑑𝑐ℎ𝑎𝑟,2,𝑛 = 𝑘3 ∗ 𝛽𝑛 ∗ (𝑡 − 𝑡𝑓)

𝑑𝑒𝑓 = 𝑑𝑐ℎ𝑎𝑟 + 𝑘0 ∗ 𝑑0

𝑘0 =
𝑡𝑟𝑒𝑞
𝑡𝑐ℎ

=
60

61,60
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Effektiva förkolningsdjupet för den smala sidan av regeln (som beklädnaderna fästs i):

def,2 = 0 + 0,974 * 7 = 6,82 mm

def,1 = 0

Detta betyder att det försvinner 6,82 mm på regelns höjd och 0 mm på regelns bredd.

Det effektiva tvärsnittet blir då:

b = 45 mm

h = 145 - 6,82 = 138,18 mm

Detta ger en ny area på:

Aträ = 6218,1 mm²

Dimensioneringen med det effektiva tvärsnittet (brandlastfallet) görs med:

kmod,fi = 1,0

Beräkningarna för den avskiljande förmågan visas med start på nästa sida i liggande format.

Dessa ovanstående värdena för det nya tvärsnittet och kmod,fi substitueras in i beräkningarna för 

bärförmågan. Resterande är exakt samma.

Det effektiva förkolningsdjupet för de breda sidorna av regeln är fortfarande 0 eftersom beklädnaderna 

inte fallit ner och glasullen inte har börjat brytas ned.
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Beräkningstabell för den avskiljande förmågan:

Tjocklek 

[mm]

tins,0,n 

[min]

tprot,0,i 

[min]
kpos,exp,n kpos,exp,i kpos,unexp,n kpos,unexp,i Δtn Δti kj,n kj,i

tins,n 

[min]

tprot,i 

[min]

6 (n) 22 21,71 - 0,48 - 1,00 - 0 - 1,0 - 10,53

5 20 - 0,00 - - 0 - 0,8 0

4 145 - 21,12 - 0,15 - 0,77 - 0 - 1,0 2,44

3 45 - 15,52 - 0,13 - 0,40 - 6,25 - 1,0 7,08

2 15 - 30,00 - 0,50 - 0,75 - 8,30 - 1,0 19,56

1 15 - 30,00 - 1,00 - 1,00 - 0 - 1,0 30,00

Total:

tins = 69,61 Minuter

Grundskyddstiderna:

Gipsskiva typ F, skikt 1 & 2: Glasull skikt 4:

tprot,0,4 = 21,12 Minuter

tprot,0,1&2 = 30,00 Minuter

Glasull skikt 3: Glasull skikt 5:

tprot,0,3 = 15,52 Minuter tprot,0,5 = 0 Minuter

Grundisoleringstiden:

Träpanel (konstruktionsvirke).

tins,0,n = 21,71 Minuter

Tiden tills temperaturen på den oexponerade sidan uppnår det kritiska värdet:

Skikt

Träpanel (med luftspalt)

Glasull fasadskiva

Glasull (reglar stående)

hi ≥ 40 mm:

Brandexponerade sidan av väggen.

hi ≥ 40 mm:

Glasull (reglar liggande)

Gipsskiva typ F

Gipsskiva typ F

hi < 40 mm:

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,𝑖 = 30 ∗
ℎ𝑝

15

1,2

= 30 ∗
15

15

1,2 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,𝑖 = 0,056 ∗ ℎ𝑝 +13 ≤ 𝟑𝟎 = 0,056 ∗ 145 + 13

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,𝑖 = 0,056 ∗ ℎ𝑝 +13 ≤ 𝟑𝟎 = 0,056 ∗ 45 + 13 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,𝑖 = 0

𝑡𝑖𝑛𝑠,0,𝑛 = 19 ∗
ℎ𝑛
20

1,4

= 19 ∗
22

20

1,4

𝑡𝑖𝑛𝑠 =𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,𝑖 + 𝑡𝑖𝑛𝑠,𝑛
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Gipsskiva typ F, skikt 1:

Lägeskoefficienter:

kpos,exp,1  = 1,00 För att detta beror av skiktet framför och skikt 1 har inte något skikt framför. Brandsäkra trähus, tabell 4.3.

kpos,unexp,1  = 1,00 För att detta beror av skiktet bakom och med gipsskiva eller trä bakom fås värdet 1,0. Brandsäkra trähus, tabell 4.4.

Korrektionstid:

Δt1 = 0 Ingen korrektion på skyddstiden eftersom skiktet inte skyddas av en GtF direkt framför (Detta är första skiktet).

Skarvkoefficient:

kj,1 = 1,0 Har gipsskiva bakom. Brandsäkra trähus, tabell 4.6.

Slutliga skyddstiden:

tprot,1 = 30,00 Minuter

Gipsskiva typ F, skikt 2:

Lägeskoefficienter:

kpos,exp,2  = 0,50

Gäller gipsskiva med isolering bakom. Brandsäkra trähus, tabell 4.4.

kpos,unexp,2  = 0,75

Lägeskoefficienterna beräknades enligt tabell 4.3, 4.4 & 4.7, korrektionstiderna enligt tabell 4.5 och skarvkoefficienterna enligt tabell 4.6 i boken Brandsäkra 

trähus, version 3 av SP  Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 2012. Beräkningarna för denna vägg presenteras nedan:

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,𝑖 = 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,𝑖 ∗ 𝑘𝑝𝑜𝑠,𝑒𝑥𝑝,𝑖 ∗ 𝑘𝑝𝑜𝑠,𝑢𝑛𝑒𝑥𝑝,𝑖 + Δ𝑡𝑖 ∗ 𝑘𝑗,𝑖

𝑡𝑖𝑛𝑠,𝑛 = 𝑡𝑖𝑛𝑠,0,𝑛 ∗ 𝑘𝑝𝑜𝑠,𝑒𝑥𝑝,𝑛 ∗ 𝑘𝑝𝑜𝑠,𝑢𝑛𝑒𝑥𝑝,𝑛 + Δ𝑡𝑛 ∗ 𝑘𝑗,𝑛

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,1 = 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,1 ∗ 𝑘𝑝𝑜𝑠,𝑒𝑥𝑝,1 ∗ 𝑘𝑝𝑜𝑠,𝑢𝑛𝑒𝑥𝑝,1 + Δ𝑡1 ∗ 𝑘𝑗,1 = 30,00 ∗ 1,00 ∗ 1,00 + 0 ∗ 1,0



𝑝=1

𝑖−1

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,𝑝 >
𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,𝑖

2
⟹ 30,00 >

30,00

2
⟹ 𝑘𝑝𝑜𝑠,𝑒𝑥𝑝,2 = 0,5 ∗

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,𝑖

σ𝑝=1
2−1 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,𝑝

= 0,5 ∗
30,00

30,00

𝑘𝑝𝑜𝑠,𝑢𝑛𝑒𝑥𝑝,2 = 0,5 ∗ ℎ𝑝
0,15 = 0,5 ∗ 150,15
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Korrektionstid:

Brandsäkra trähus, tabell 4.5.

Δt2 = 8,30 Minuter Korrektionstid eftersom det skyddas av en GtF direkt framför (Skyddas av skikt 1).

Skarvkoefficient:

kj,2 = 1,0 Har reglar och isolering bakom. Brandsäkra trähus, tabell 4.6.

Slutliga skyddstiden:

tprot,2 = 19,56 Minuter

Glasull, skikt 3:

Lägeskoefficienter:

kpos,exp,3  = 0,13

Gäller gipsskiva med isolering bakom. Brandsäkra trähus, tabell 4.4.

kpos,unexp,3  = 0,40

Korrektionstid:

Brandsäkra trähus, tabell 4.5.

Δt3 = 6,25 Minuter Korrektionstid eftersom det skyddas av en GtF direkt framför (Skyddas av skikt 2).

Skarvkoefficient:

kj,3 = 1,0 Har reglar och isolering bakom. Brandsäkra trähus, tabell 4.6.

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,2 ≥ 12 ⟹ 30,00 ≥ 12 ⟹ ∆𝑡𝑖 = 0,22 ∗ 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,2−1 − 0,1 ∗ 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,2 + 4,7 = 0,22 ∗ 30,00 − 0,1 ∗ 30,00 + 4,7

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,2 = 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,2 ∗ 𝑘𝑝𝑜𝑠,𝑒𝑥𝑝,2 ∗ 𝑘𝑝𝑜𝑠,𝑢𝑛𝑒𝑥𝑝,2 + Δ𝑡2 ∗ 𝑘𝑗,2 = 30,00 ∗ 0,50 ∗ 0,75 + 8,30 ∗ 1,0



𝑝=1

𝑖−1

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,𝑝 >
𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,𝑖

4
⟹ 30,00 + 19,56 >

15,52

4
⟹ 𝑘𝑝𝑜𝑠,𝑒𝑥𝑝,3 = 0,3 ∗ ൘

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,3
σ𝑝=1
3−1 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,𝑝

0,7

= 0,3 ∗ ൗ15,52
30,00 + 19,56

0,7

𝑘𝑝𝑜𝑠,𝑢𝑛𝑒𝑥𝑝,3 =
ℎ𝑝

100
−

ℎ𝑝
2

30000
+ 0,02 =

45

100
−

452

30000
+ 0,02

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,3 ≥ 6⟹ 15,52 ≥ 6 ⟹ ∆𝑡𝑖 = 0,22 ∗ 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,3−1 − 0,1 ∗ 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,3 + 3,5 = 0,22 ∗ 19,56 − 0,1 ∗ 15,52 + 3,5

B2:12



Slutliga skyddstiden:

tprot,3 = 7,08 Minuter

Glasull, skikt 4:

Lägeskoefficienter:

kpos,exp,4  = 0,15

Gäller gipsskiva med isolering bakom. Brandsäkra trähus, tabell 4.4.

kpos,unexp,4  = 0,77

Korrektionstid:

Δt4 = 0 Minuter Ingen korrektion på skyddstiden eftersom skiktet inte skyddas av en GtF direkt framför.

Skarvkoefficient:

kj,4 = 1,0 Har isolering bakom. Brandsäkra trähus, tabell 4.6.

Slutliga skyddstiden:

tprot,4 = 2,44 Minuter

Glasull, skikt 5:

tprot,5 = 0 Minuter

Grundskyddstiden är 0 eftersom skiktet består av glasull med en tjocklek mindre än 45mm. Skiktet skyddas heller inte av någon GtF direkt framför och därför 

får den ingen korrektionstid. Slutliga skyddstiden blir därav 0 för skiktet.

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,3 = 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,3 ∗ 𝑘𝑝𝑜𝑠,𝑒𝑥𝑝,3 ∗ 𝑘𝑝𝑜𝑠,𝑢𝑛𝑒𝑥𝑝,3 + Δ𝑡3 ∗ 𝑘𝑗,3 = 15,52 ∗ 0,13 ∗ 0,40 + 6,25 ∗ 1,0



𝑝=1

𝑖−1

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,𝑝 >
𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,𝑖

4
⟹ 30,00 + 19,56 + 7,08 >

21,12

4
⟹ 𝑘𝑝𝑜𝑠,𝑒𝑥𝑝,4 = 0,3 ∗ ൘

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,4
σ𝑝=1
4−1 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,𝑝

0,7

= 0,3 ∗ ൗ21,12
30,00 + 19,56 + 7,08

0,7

𝑘𝑝𝑜𝑠,𝑢𝑛𝑒𝑥𝑝,4 =
ℎ𝑝

100
−

ℎ𝑝
2

30000
+ 0,02 =

145

100
−

1452

30000
+ 0,02

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,4 = 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,0,4 ∗ 𝑘𝑝𝑜𝑠,𝑒𝑥𝑝,4 ∗ 𝑘𝑝𝑜𝑠,𝑢𝑛𝑒𝑥𝑝,4 + Δ𝑡4 ∗ 𝑘𝑗,4 = 21,12 ∗ 0,15 ∗ 0,77 + 0 ∗ 1,0
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Träpanel, skikt 6 (n):

Detta är det sista skiktet och bidrar därför med en isolerande förmåga istället för en skyddande förmåga.

Lägeskoefficienter:

kpos,exp,n  = 0,48

kpos,unexp,n  = 1,00 För att det inte finns något bakomliggande skikt.

Korrektionstid:

Δtn = 0 Minuter Ingen korrektion på skyddstiden eftersom skiktet inte skyddas av en GtF direkt framför.

Skarvkoefficient:

kj,n = 1,0 Ingen skarv antagen.

Totala isoleringstiden (den avskiljande förmågan) fås via:

tins = 69,61 Minuter

Eftersom detta är ett ventilerat fasadskikt så finns en luftspalt framför träpanelen, det vill säga i riktning mot den brandexponerade sidan. Träpanelen sitter 

alltså på en oexponerade sidan av luftspalten. För skikt av trä på den oexponerade sidan av luftspalten så korrigeras kpos,exp,i genom att multipliceras med 

1,6. Fås via Brandsäkra trähus, tabell 4.7.

𝑡𝑖𝑛𝑠 =𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,𝑖 + 𝑡𝑖𝑛𝑠,𝑛 = 30,00 + 19,56 + 7,08 + 2,44 + 0 + 10,53



𝑝=1

𝑛−1

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,𝑝 >
𝑡𝑖𝑛𝑠,0,𝑛
2

⟹ 30,00 + 19,56 + 7,08 + 2,44 + 0 >
21,71

2
⟹ 𝑘𝑝𝑜𝑠,𝑒𝑥𝑝,𝑛 = 1,6 ∗ 0,5 ∗

𝑡𝑖𝑛𝑠,0,𝑛
σ𝑝=1
6−1 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡,𝑝

= 1,6 ∗ 0,5 ∗
21,71

30,00 + 19,56 + 7,08 + 2,44 + 0
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Innervägg KL-trä 1 REI30

Beräkning av bärförmåga

Dimensionerande last i brottgränstillstånd:

qd = 30 kN/m

Endast 30 kN/m används istället för 60 kN/m eftersom det är två bärande KL-träskivor i väggen.

γG = 1,35 Permanent last

γd = 1,0 Säkerhetsklass 3

kmod = 0,8 Klimatklass 1 & Lasttyp Medel

γM = 1,25 Materialfaktor för KL-trä i Sverige.

kdef = 0,85 Klimatklass 1 & <7st skikt korslagda brädor

lträ = 3300 mm Väggens och därav höjd på KL-träskivan

t1 = 30 mm Tjocklek på lager 1

t2 = 20 mm Tjocklek på lager 2

t3 = 30 mm Tjocklek på lager 3

hKLT = ∑ti = 80 mm Totala tjockleken på skivan

fc,0,k = 21 MPa Tryck i skivans plan

E0,05 = 7400 MPa 5-procentsfraktil av elasticitetsmodul

E0,y,mean = 11000 MPa Medelvärde av elasticitetsmodul

G9090,ylay,mean = 50 MPa Medelvörde av rullskjuvmodul

fm,k = 24 MPa Böjhållfasthet

Beräkningen görs för en strimla av väggen på 1m:

b = 1000 mm → 1,0 m

Ingen vindlast då det är en innervägg.

Från excentricitet: 

e = 20 mm → 0,020 m

MEd,styv,e = 0,600 kNm → 600000 Nmm

Dimensioneringsvärde på tryckhållfasthet:

fc,0,d = 13,440 MPa

Dimensioneringsvärde på böjhållfasthet:

fm,d = 15,360 MPa

Jag antar att huvudbärriktningarna är av kvalitet C24 och samma storlek. Alla brädor i 

tvärsgående riktning har samma storlek.

𝑀𝐸𝑑,𝑠𝑡𝑦𝑣,𝑒 = 𝑞 ∗ 𝑏 ∗ 𝑒 = 30 ∗ 1,0 ∗ 0,020

𝑓𝑐,0,𝑑 = 𝑓𝑐,0,𝑘 ∗
𝑘𝑚𝑜𝑑

𝛾𝑀
= 21 ∗

0,8

1,25

𝑓𝑚,𝑑 = 𝑓𝑚,𝑘 ∗
𝑘𝑚𝑜𝑑

𝛾𝑀
= 24 ∗

0,8

1,25
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Gammavärden för KL-träskivan:

γ1 = 1

γ3 = 0,8932

Buckling i z-riktning = deformation i z-riktning, men rotation runt y-axeln (därav denotationen y).

Effektivt tröghetsmoment med hjälp av steiners sats för en 3-skiktsskiva:

ai = Avstånd från masscentrum hos lager "i" till rotationsaxel

a1 = 25 mm

a3 = 25 mm

Den förenklade versionen av det effektiva tröghetsmomentet:

Iy,ef = 4,000E+07 mm
4

Tvärsnittsarean för lagren i huvudbärriktningen för en skiva med 3 skikt:

Ay,net = 60000 mm
2

Effektiv tröghetsradie:

iy = 25,819 mm

Knäckningslängden:

β = 1,0

Slankhetstalet:

λy = 127,814

𝛾3 =
1

1 +
𝜋2 ∗ 𝐸0,𝑦,𝑚𝑒𝑎𝑛,3 ∗ 𝑡3

𝑙𝑡𝑟ä
2 ∗

𝑡2
𝐺9090,𝑦𝑙𝑎𝑦,𝑚𝑒𝑎𝑛,2

=
1

1 +
𝜋2 ∗ 11000 ∗ 30

33002
∗
20
50

𝑎1 =
𝑡1
2
+
𝑡2
2
=
30

2
+
20

2

𝑎3 =
𝑡2
2
+
𝑡3
2
=
20

2
+
30

2

𝐼𝑦,𝑒𝑓 =
𝑏 ∗ 𝑡1

3

12
+ 𝛾1 ∗ b ∗ 𝑡1 ∗ 𝑎1

2 +
𝑏 ∗ 𝑡3

3

12
+ 𝛾3 ∗ b ∗ 𝑡3 ∗ 𝑎3

2

𝐼𝑦,𝑒𝑓 = 𝑏 2 ∗
𝑡1
3

12
+ 𝛾1 + 𝛾3 ∗ 𝑡1 ∗ 𝑎1

2 , 0 ∗ 2 ∗
30

12
+ 1 + 0,8932 ∗ 30 ∗ 252

𝐴𝑦,𝑛𝑒𝑡 = 2 ∗ 𝑏 ∗ 𝑡1 = 2 ∗ 1000 ∗ 30

𝑖𝑦,𝑒𝑓 =
𝐼𝑦,𝑒𝑓

𝐴𝑦,𝑛𝑒𝑡
=

4 ∗ 107

60000

𝜆𝑦 =
𝛽 ∗ 𝑙𝑡𝑟ä
𝑖𝑦

=
1 ∗ 3300

25,819
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Relativa slankhetstalet:

λrel,y = 2,167

KL-trä → βc = 0,1

ky = 2,942

Reduktionsfaktor:

kc,y = 0,203

Vertikala lasten

Nd = 30 kN → 30000 N

Spänning i skivans plan:

σc,0,d = 0,500 MPa (N/mm
2
)

Netto tröghetsmoment för en skiva med 3 skikt:

Iy,net = 4,200E+07 mm
4

Netto böjmotstånd för en skiva med 3 skikt:

Wy,net = 1,050E+06 mm
3

Spänning:

σm,d = 0,571 MPa (N/mm
2
)

Kontroll av knäckning i brottgränstillstånd:

0,221 < 1

𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑦 =
𝜆𝑦

𝜋

𝑓𝑐,0,𝑘
𝐸0,05

=
127,814

𝜋

21

7400

𝑘𝑦 = 0,5 1 + 𝛽𝑐 𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑦 − 0,3 + 𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑦
2 = 0,5 1 + 0,1 2,167 − 0,3 + 2,1672

𝑘𝑐,𝑦 =
1

𝑘𝑦 + 𝑘𝑦
2 − 𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑦

2

=
1

2,942 + 2,9422 − 2,1672

𝑁𝑑 = 𝑞𝑑 ∗ 𝑏 = 30 ∗ 1,0

𝜎𝑐,0,𝑑 =
𝑁𝑑

𝐴𝑦,𝑛𝑒𝑡
=
30000

60000

𝐼𝑦,𝑛𝑒𝑡 = 𝑏 ∗ 2 ∗
𝑡1
3

12
+ 2 ∗ 𝑡1 ∗ 𝑎1

2 = 1000 ∗ 2 ∗
303

12
+ 2 ∗ 30 ∗ 252

𝑊𝑦,𝑛𝑒𝑡 =
𝐼𝑦,𝑛𝑒𝑡

Τ(𝑡1+ 𝑡2+ 𝑡3) 2
=

4,2 ∗ 107

Τ30 + 20 + 30 2

𝜎𝑚,𝑑 =
𝑀𝑦,𝑑

𝑊𝑦,𝑛𝑒𝑡
=
𝑀𝐸𝑑,𝑠𝑡𝑦𝑣,𝑒

𝑊𝑦,𝑛𝑒𝑡
=

600000

1,050 ∗ 106

𝜎𝑐,0,𝑑
𝑘𝑐,𝑦 ∗ 𝑓𝑐,0,𝑑

+
𝜎𝑚,𝑑

𝑓𝑚,𝑑
≤ 1⟹

0,500

0,203 ∗ 13,440
+

0,571

15,360
≤ 1
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Verkningsgraden blir: 

u1,y = 0,221 → 22,1%

För att utvärdera väggens brandegenskaper så används SPFit2.0. I programmet så används fliken för 

"Slabs" och sedan väljs "Walls". I inställningarna så väljs korslimmat trä (CLT), beräkningsmetoden 

"FSITB", vägghöjden 3,3m, och limmet som används är inte "High temperature resistant adhesive" 

utan "Other". I denna vägg används 2 stycket KL-träskivor och ingen sida har beklädnad. Därav väljs 

ingen beklädnad i programmet och ingen nedfallstid beräknas eller matas in i inställningarna under 

nedfallstid och "Own value". Skivorna kontrolleras enskilt och därför väljs inte dubbelsidig brand utan 

endast en sida per skiva blir brandexponerad.
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 B3:1 

Bilaga 3 – Stegljudsmatta 

 

Innehåll från Byggvarudeklaration (BVD) 

# Ingående komponent Komponentens viktprocent 

1 Krita (Limestone) 72% 

2 Olja 14% 

3 Syntetiskt gummi (Synthetic rubber) 8,3% 

4 Natriumkarbonat 2% 

5 Kalciumoxid (Quicklime) 1% 

6 Svart pigment < 0,5% 

7 T.M.T.D < 0,5% 

8 CBS < 0,25% 

9 Unicell OT < 0,25% 

10 Vax < 0,1% 

11 Svavel < 0,1% 

12 Zinkoxid < 0,1% 

 

Använda komponenter och dess koldioxidekvivalenter från ICE 

# Ingående komponent 
Komponentens CO2 (A1 – A3) 

[kgCO2 / kg]  

1 Limestone 0,09  

3 Rubber, General 2,85  

5 Lime, General 0,78  

12 Zinc, General 3,09  
 

Hela stegljudsmattans vikt är från produktens (Aprobo decibel) tekniska specifikation hämtad 

från deras hemsida.  

𝑆𝑡𝑒𝑔𝑙𝑗𝑢𝑑𝑠𝑚𝑎𝑡𝑡𝑎𝑛𝑠 𝑣𝑖𝑘𝑡 = 4,07 𝑘𝑔/𝑚2 

 

Vikterna och komponenternas koldioxidekvivalenter beräknades enligt: 

 

𝐾𝑟𝑖𝑡𝑎 = 4,07 ∗ 0,72 = 2,93 𝑘𝑔 𝑚2⁄  ⟹  2,93 ∗ 0,09 = 0,264 𝑘𝑔𝐶𝑂2 𝑚2⁄  

 

𝑆𝑦𝑛𝑡𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑔𝑢𝑚𝑚𝑖 = 4,07 ∗ 0,083 = 0,34 𝑘𝑔 𝑚2⁄  ⟹  0,34 ∗ 2,85 = 0,963 𝑘𝑔𝐶𝑂2 𝑚2⁄  

 

𝐾𝑎𝑙𝑐𝑖𝑢𝑚𝑜𝑥𝑖𝑑 = 4,07 ∗ 0,01 = 0,04 𝑘𝑔 𝑚2⁄  ⟹  0,04 ∗ 0,78 = 0,032 𝑘𝑔𝐶𝑂2 𝑚2⁄  

 

𝑍𝑖𝑛𝑘𝑜𝑥𝑖𝑑 ≈ 4,07 ∗ 0,01 = 0,004 𝑘𝑔 𝑚2⁄  ⟹  0,004 ∗ 3,09 = 0,013 𝑘𝑔𝐶𝑂2 𝑚2⁄  

 

Stegljudsmattans totala CO2 för A1 – A3 inklusive 10% spill för A5.1 blev då: 

 

𝑆𝑡𝑒𝑔𝑙𝑗𝑢𝑑𝑠𝑚𝑎𝑡𝑡𝑎𝑛𝑠 𝐶𝑂2 = (0,264 + 0,963 + 0,032 + 0,013) ∗ 1,10 = 1,40 𝑘𝑔𝐶𝑂2 𝑚2⁄



 

 B4:1 

Bilaga 4 – Byggnad X 
 

Förutsättningar Byggnad X 

Area för våningsplan 761,0 m2 

Total längd av yttervägg på våningsplan 131,0 m 

Total längd av innerväggar på våningsplan 108,7 m 

 

Med en antagen vägghöjd på 3,3m fås: 

 

𝑌𝑡𝑡𝑒𝑟𝑣ä𝑔𝑔𝑘𝑣𝑚 = 131,0 ∗ 3,3 = 432,5 𝑚2 

 

𝐼𝑛𝑛𝑒𝑟𝑣ä𝑔𝑔𝑘𝑣𝑚 = 108,7 ∗ 3,3 = 358,6 𝑚2 

 

Medelvärde på vikter för respektive byggnadsdel i Byggnad X 

Bjälklag 130,8 kg/m2 

Yttervägg 57,6 kg/m2 

Innerväggar 75,0 kg/m2 

 

Den totala vikten per våningsplan för respektive byggnadsdel togs fram enligt: 

 

𝐵𝑗ä𝑙𝑘𝑙𝑎𝑔𝑣𝑖𝑘𝑡 = 130,8 ∗ 761,0 = 99518,6 𝑘𝑔 

 

𝑌𝑡𝑡𝑒𝑟𝑣ä𝑔𝑔𝑣𝑖𝑘𝑡 = 432,5 ∗ 57,6 = 24918,0 𝑘𝑔 

 

𝐼𝑛𝑛𝑒𝑟𝑣ä𝑔𝑔𝑣𝑖𝑘𝑡 = 358,6 ∗ 75,0 = 26907,3 𝑘𝑔 

 

Total klimatpåverkan per våningsplan med den bästa ytterväggen av konstruktionsvirke, 

”Yttervägg k-virke 2 med cellulosa som faller ut vid brand”, den bästa innerväggen av KL-trä 

i kategorin REI60, ”Innervägg KL-trä 2 REI60”, och bjälklaget från Byggnad X, ”Bjälklag 

KL-trä 2”. Detta gav: 

 

𝐵𝑗ä𝑙𝑘𝑙𝑎𝑔𝐶𝑂2 = 40,25 ∗ 761,0 ≈ 30630 𝑘𝑔𝐶𝑂2 

 

𝑌𝑡𝑡𝑒𝑟𝑣ä𝑔𝑔𝐶𝑂2,𝑏ä𝑠𝑡 = 49,76 ∗ 131,0 ≈ 6519 𝑘𝑔𝐶𝑂2 

 

𝐼𝑛𝑛𝑒𝑟𝑣ä𝑔𝑔𝑎𝑟𝐶𝑂2,𝑏ä𝑠𝑡 = 65,61 ∗ 108,7 ≈ 7132 𝑘𝑔𝐶𝑂2 

 

Totalt fås per våningsplan: 

 

30630 + 6519 + 7132 = 44281 𝑘𝑔𝐶𝑂2 

 

Total klimatpåverkan per våningsplan med den sämsta ytterväggen av konstruktionsvirke, 

”Yttervägg k-virke 1”, den sämsta innerväggen av KL-trä i kategorin REI60, ”Innervägg KL-

trä 1 REI60”, och bjälklaget från Byggnad X, ”Bjälklag KL-trä 2”. Detta gav: 

 

𝐵𝑗ä𝑙𝑘𝑙𝑎𝑔𝐶𝑂2 = 40,25 ∗ 761,0 ≈ 30630 𝑘𝑔𝐶𝑂2 

 



 

 B4:2 

𝑌𝑡𝑡𝑒𝑟𝑣ä𝑔𝑔𝐶𝑂2,𝑠ä𝑚𝑠𝑡 = 66,8 ∗ 131,0 ≈ 8751 𝑘𝑔𝐶𝑂2 

 

𝐼𝑛𝑛𝑒𝑟𝑣ä𝑔𝑔𝑎𝑟𝐶𝑂2,𝑠ä𝑚𝑠𝑡 = 76,81 ∗ 108,7 ≈ 8349 𝑘𝑔𝐶𝑂2 

 

Totalt fås per våningsplan: 

 

30630 + 8751 + 8349 = 47730 𝑘𝑔𝐶𝑂2 

 

Möjlig sparad mängd per våningsplan vid optimering: 

 

47730 − 44281 = 3449 𝑘𝑔𝐶𝑂2 

 

Detta innebär en reducering per våningsplan med: 

 

1 −
44281

47730
= 1 − 0,928 = 0,072 = 7,2% 
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