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Abstract 

The house Anläggaren 3 was investigated for energy consumption, carbon dioxide 

emissions and investment cost by setting up the project as two types of construction. The 

first alternative was a semi-light construction where the outer walls, the middle joists and 

the ceiling were of wood, while the second alternative was a heavy construction where the 

previously mentioned parts consisted of concrete. 

The chosen approach was to review energy needs through several calculations with the 

program IDA ICE. Climate impact was investigated with statistics from SMHI and several 

energy simulations with IDA ICE. The investment cost was generated with the Bidcon 

program. More detailed data for the building components of the two constructions was 

used in the energy calculation program. 

The semi-light wood construction for the Anläggaren 3 required less material than the 

concrete construction to achieve almost the same U-values. The two design alternatives 

were hardly affected by geographical location differences and climate change, but energy 

consumption had a more even profile for the southern cities than the northern ones. An 

investment in the semi-light wood construction is preferable in Skellefteå as it is cheaper, 

takes less time and emits less carbon dioxide than the heavy concrete construction. 

Concrete is in its original condition better from the mold and fire safety point of view, often 

withstands more stress and be formed in some situations more than wood. 

 

 

  



 

Sammanfattning 
Huset Anläggaren 3 undersöktes utifrån energiåtgången, koldioxidutsläppen och 

investeringskostnaden genom att ställa upp projektet som två konstruktionstyper. Den 

första varianten var halvlätt konstruktion där ytterväggarna, mellanbjälklagen och taket var 

av trä medan i den andra varianten var en tung konstruktion där tidigare nämnda delar 

bestod av betong. 

Metodiken var att se över energibehoven genom flera uträkningar med programmet IDA 

ICE. Klimatpåverkan undersöktes med statistik från SMHI och flera energisimuleringar med 

IDA ICE. Investeringskostnaden togs fram med programmet Bidcon. Mer detaljerade data 

för de två konstruktionernas byggnadsdelar användes i energiberäkningsprogrammet.  

Den halvlätta träkonstruktionen för Anläggaren 3 krävde mindre mängd material än 

betongkonstruktionen för att uppnå nästintill likadana U-värden. De två 

konstruktionsalternativen påverkades knappt av geografiska lägesskillnader och 

klimatändringar men energikonsumtionen hade en jämnare profil för de sydliga städerna 

än de nordliga. En investering i den halvlätta träkonstruktionen är att föredra i Skellefteå 

då det är billigare, tar mindre tid och släpper ut mindre koldioxid än den tunga 

betongkonstruktionen. Betong är i sitt ursprungliga skick bättre ur mögel och 

brandsäkerhetssynpunkt, tål ofta mer påfrestning och kan formas i vissa lägen lättare än 

trä.  
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 Förkortningar 

BBR Boverkets Byggregler 

BEN Boverket Energinormer 

BIM-modell Buildning Information Modell 

Buggar  Felaktighet i datorprogram 

CAD-program Computer-aided design 

dB Ljudnivå, Decibel 

Diff Skillnad mellan två värden 

dvs Det vill säga 

DVUT Dimensionerande vinterutetemperatur 

Excel Microsoft Excel 

Frånluftsdon Anordning för att suga ut luft 

IDA ICE IDA Indoor Climate and Energy 

inkl. Inkluderat 

kvm Kvadratmeter 

LB Luftbehandlingssystem 

LCA Livscykelanalys 

LTU Luleå Tekniska Universitet 

MagiCAD MagiCAD är ett verktyg för Revit och AutoCAD 

Mellanbjälklag Golvet som ligger mellan våningar 

mm Med mera 

MWh Megawattimme 

m/s Meter per sekund 

netto Total summa efter avdrag 

osv och så vidare 

Pa Pascal 

radiator Element 

Skärmdump En bild tagen av skärmen 

SMHI Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

t.ex Till exempel 

Tilluftsdon Anordning för att ta in luft 

tkr Tusen kronor 

TWh Terawattimme 

utv. Utvändigt 

VVS Värme, ventilation och sanitet 

W Watt 
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1 Introduktion 

Smarta hållbara val är dagens trend och miljö står i fokus. För att kunna ha en hållbar värld 

behöver många faktorer räknas in och övervägas. Vänder man sig mot byggbranschen fås 

informationen om att den totala energianvändningen av sektorn "Bostäder och service 

mm" 2017 uppgick till 146 TWh, där hushåll stod för 87 TWh [1]. I detta innefattades 

elvärme, hushållsel och driftel, där energiförbrukningen var relativt jämnfördelad mellan 

delarna. På grund av den stora mängd el som bostadssektorn använder och miljöpåverkan 

det medför försöker många att få ner energianvändningen. Ett välkänt sätt att sänka 

energiefterfrågan för hus är att se var energi används ineffektivt och göra förbättringar. I 

denna rapport ligger fokus på hur byggnationstypens materialval och konstruktion kan 

åstadkomma ett effektivt energiutnyttjande samt hur det påverkar dess värde både ur ett 

kund- och miljöperspektiv.  

1.1 Bakgrund 

Sveriges riksdag satsar på att bli världsledande i uppfyllandet av Parisavtalet, där 

målsättningen är att år 2045 ska nettoutsläpp av växthusgaser vara noll. Detta är tänkt att 

uppfyllas genom att göra smarta val och ha genomtänkta strategier. Fastighetssektorn 

påverkar miljön med dess utsläpp av växthusgaser och resursanvändning men den 

bestämda uppfattningen är att detta är något som går att minska. Enligt boverket är den 

främsta orsaken till att vi inte har uppnått hållbarhet grundat av brist på kunskap och låg 

affärsnytta i investeringen. [2]  

Betong är ett av de mest använda byggmaterialen och har länge varit ett stabilt val för 

konstruktion av hus. Med dess långa livslängd och höga hållfasthet är betong ett 

användbart verktyg för stadigt och hållbart byggande med avseende på hur länge det 

kommer att kunna stå kvar med relativt lite underhållskostnader. Det välkända problemet 

med utsläpp av koldioxid vid tillverkning av betong och cementklinker är vad som i 

huvudsak sänker miljöhållbarheten av materialet. Under sin livstid absorberar betong 

ungefär 17% av det ackumulerade utsläppta koldioxid under tillverkningsfasen och på det 

sättet sänks utsläppen i det långa loppet. En av fördelarna med betong ur ett 

energiperspektiv är att materialet är värmetrögt vilket innebär att det lagrar värme och 

kyla bra och därmed sänker energibehoven. En annan fördel är att betongen är delvis 

återvinningsbar genom användning av restprodukter från betongindustrin, samt att 

möjligheten att återvinna använd betong från byggnationer efter att livstiden har gått ut 

existerar. [3] 

Trä som byggnadsmaterial har blivit mer och mer populärt och speciellt i ett land som 
Sverige är valet logiskt då mycket av landets yta är täckt av skog. Trä som byggmaterial är 
lätt, enkelt, billigt och förhållandevis tyst att jobba med. Trä är ett levande material som 
konstant försöker anpassa sig till omgivningens förändringar, med det tillkommer 
känslighet till fukt och temperatur. Nedbrytning av materialet är en naturlig del av dess 
livstid och är inte fördelaktig för husbyggnationer ur dessa aspekter. Man motarbetar detta 
med adekvata konstruktioner och fuktskydd samt kemiska behandlingar för det trä som 
beräknas vara i kontakt med fukt. Ökad brandrisk speciellt vid högre träbyggnationer kan 
kräva mer utvecklat skydd. Då materialet är organiskt tillkommer flera brister som behöver 
ses över och hanteras innan användning inom byggsektorn. Bland annat kan felen vara 
kvistar, sprickor och bearbetningsfel. [4] Genom intelligenta val, fingerskarvning och 
limmade träbalkar samt block kan inverkan av sådana fel undertryckas. 
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Skogsindustrin i Sverige har god tillgång till skog och de långtidsinvesterar i att utveckla sin 

teknik. Skog som huggs ner för produktion planteras på nytt och en rotation med bestämda 

tidsramar gör att resursen inte tar slut. Virkesförrådet har fördubblats under de senaste 

100 åren och avverkning av skog sker i långsammare takt än plantering av ny. Träd är räknat 

som klimatneutralt material då det binder koldioxid under sin livstid och de nyplanterade 

träden upptar mer än vad tillverkningen genererar. [5]  

1.2 Syfte  

Syftet med examensarbetet är att jämföra byggnation av en halvlätt respektive tung 

konstruktionstyp av Anläggaren 3 genom att åstadkomma en för båda typerna effektiv 

energianvändning, undersöka miljöaspekter och investeringskostnad för de valda 

konstruktionstyperna samt inverkan på energikonsumtion beroende på geografisk 

placering av huset. Den halvlätta konstruktionen består i korta drag av trästommar och 

betongplatta på mark medan den tunga konstruktionen innefattar bjälklag och väggar av 

betong med samma betongplatta på mark som den halvlätta byggnaden.  

1.3 Frågeställning 

1. Är byggnadernas materialval, betong eller trä, jämförbara ur miljöperspektiv? 

2. Finns det skillnader i investeringskostnader beroende på typen av energieffektiv 

byggnad?  

3. Vilken byggnadstyp har teoretiskt större energibehov? 

4. Har skillnader i geografiskt läge och väderinverkan på energianvändning för 

respektive konstruktionstyp? 

1.4 Avgränsningar 

• Projektet Anläggaren 3 var den enda byggnaden som undersöktes för att kunna 

fullfölja tidsramen. 

• Endast två konstruktionstyper, tung betong och halvlätt träkonstruktion, 

jämfördes då omfånget för rapporten inte skulle överskridas. 

• Svenska byggnadstyper och klimat valdes då beräkningsmodellerna är baserade 

på svenska standarder.  

• Klimatförhållanden för sju städer jämfördes och energiåtgången undersöktes hos 

de två byggnaderna på fyra städer. De sju städerna var valda för att representera 

landets olika klimat på ett så jämnt fördelat som möjligt. Endast fyra städers 

energianvändning undersöktes på grund av bristande tidsåtgång för de långa 

simuleringstiderna. 

• Detaljerade data och resultat av datasimuleringarna finns inte med i rapporten 

dock beskrivs tillvägagångssättet i rapportens metod-avsnitt. 

1.5 Litteraturval 

Den valda litteraturen i rapporten har kritiskt granskats. Resonemanget har varit att försöka 

belysa arbetets frågeställningar med hjälp av vetenskapliga texter och information främst 

direkt från universitetet och institutioner. Sekundärt kom böcker och hemsidor att 

utnyttjas. Nivån för vilka hemsidor som tilläts i rapporten berodde mycket på hur viktigt 

det var att källan stämde utifrån noggrannhetsnivån ämnet krävde. 
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”Svensk Betong”, ”Statens fastighetsverk” och ”Skogsindustrierna” har använts som källor 

för rapportens betong och träinformation. Dessa källor är trovärdiga då det är myndigheter 

och institutioner som har skrivit om materialen. 

”SMHI”, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut har använts för att ta fram 

positionsrelaterade väderdata. I väderstatistiken var temperaturerna markerade med 

bland annat hur stor sannolikhet mätdata var korrekta. Sannolikheten att temperaturerna 

var korrekta fanns angivet i väderstatistiks-data. 

”Luleå Tekniska Universitets Formelsamling” är ett häfte som användes i VVS-kursen under 

högskoleutbildningen i energiteknik och kom i användning under skrivningen av denna 

rapport. Häftet innehåller bara de viktigaste ekvationer och data för att kunna göra 

beräkningar av energianvändningen för värme och ventilation i en byggnad och är en aning 

äldre. Den användes för att beräkna ut värmegenomgång i byggnaderna och dimensionera 

radiatorer.  

”Minimikrav på luftväxling, en tolkning av Boverkets Byggregler, Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter, Socialstyrelsens allmänna råd och andra dokument” skriven av Håkan Enbergs 

är ett häfte som innehåller, som namnet antyder, de minsta kraven för luftväxling i olika 

lokaler. Det är oftast högre luftflöden angivna i häftet än vad som skulle behövas i 

verkligheten men det ger en uppfattning av vad som är rimligt trots bristande erfarenhet. 

Flera examensarbeten som berör liknande frågeställningar som avhandlas i detta arbete 

har studerats. Examensarbeten har en begränsad tidsram och är gjorda av studenter ofta 

utanför universitetet med varierade förkunskaper. Därför ska man ha i beaktan att 

resultatet från dessa inte behöver vara lika trovärdiga som institutioner och myndigheters 

rapporter.  
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2 Metod och Teori 

För framtagning av resultaten beräknades tidsåtgången för flera olika moment, ett schema 

för projektet kan observeras i Tabell 1. Programvarorna IDA ICE och MagiCAD som 

användes i arbetet och deras funktion (se avsnitt 2.4) samt fakta kring ämnet inhämtades. 

Kunskap om hanterande av Excel och Bidcon fanns redan eftersom de hade använts i 

tidigare kurser inom högskoleingenjörsutbildning vid Luleå tekniska universitet. Därefter 

planerades det riktade syftet med arbetet in baserat på informationen som hade samlats 

in. Beräkningar av byggnadernas energianvändning gjordes i Excel där ventilation ritades 

med MagiCAD och där energianvändningen jämfördes med resultat från simulering med 

IDA ICE. Examensarbetets rapport skrevs parallellt under utförandet av beräkningar och 

simuleringar och en dagbok för att hålla tider och anteckna tankegångar som vid ett senare 

skede i arbetet hjälpte till med formulerandet av diskussionsdelen i rapporten. I slutet av 

den utsatta tiden av projektet skrevs rapporten klart och presenterades för examinatorn 

på LTU. 

Tabell 1 Schema för examensarbetet. 

 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 

Instudering (IDA ICE/MagiCAD)           

Design (Excel)           

Milstolpe 1           

Beräkning           

Rapportskrivning           

Milstolpe 2           

Buffert           

Presentationsförberedelse           

Milstolpe 3           

Rapportinlämning           

 

2.1 Anläggaren 3 

Tyréns, företaget som examensarbetet var gjort åt, har under de avsatta 10 veckorna för 

rapporten haft ett pågående projekt på Anläggaren 3 där data och resultat som de 

genererade fick användas för examensarbetet. Bland annat gäller det data som i slutskedet 

av examensarbetets genomförande jämfördes och kontrollerades av en erfaren person i 

branschen. Dessa jämförelser är inte nedtecknade i rapporten då det skulle bara vara 

intressant vid större avvikelser som inte inträffade i detta projekt. 

Projektet Anläggaren 3 var ett tvåvåningshus som skulle byggas på Solbacken i Skellefteå. 

Huset skulle användas som industri och kontorslokal där övre våningen (plan 2) skulle vara 

för kontorsarbete medan nedre delen (plan 1) användes till en lättare form av industri. 

Kontorsdelen förlades på andra våningen där tre större kontor, ett öppet kontorslandskap, 

fikarum och konferensrum planerades, se Figur 1 och Figur 2. Husets utvändiga sidor kan 

ses i Figur 3. 

2.1.1 Ritningar 

Byggnadsritningar gjordes av arkitekturavdelningen på Tyréns. I Figur 1 visas ritningen av 

Plan 1 där lätt industri var inplanerad. Fläktrummet skulle innehålla alla aggregat och 

pumpar som behövs för värme och ventilation. Ett städskåp placerades precis vid 
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ytterdörren och på andra sidan av hallen fanns en plattformshiss inplanerad. Toaletten på 

markplan var placerad direkt under toaletten på andra våningen. Trapporna hade inga 

dörrar och var en passage till andra våningen. Dörren till industrin var beräknad att vara 

mestadels stängd då en temperaturskillnad skulle finnas mellan denna del och övriga 

utrymmen i byggnaden. Temperaturen i fläktrummet räknades vara samma som 

industridelen.   

 

Figur 1 Ritning Plan 1 av Anläggaren 3  

Plan 2 kan observeras i Figur 2 där trappan från Plan 1 ledde till en hall. Ett kapprum fanns 

innan toaletten. Städrummet var som med toaletterna placerade direkt över städrumet på 

Plan 1. Ett rum av typen öppet landskapet ämnat för 4 personer omgav dessa rum. Ett 

förråd fanns vid hissen och öppnades från öppna landskapet. I nedre delen av ritningen 

fanns tre olika stora kontorsrum och ett konferensrum. Rummet som kallas Paus på 

ritningen var ämnat att vara kök och fikarum. En nödutgång fanns i fikarumet som ledde 

till en spiraltrappa utanför huset. 

 

Figur 2 Ritning Plan 2 av Anläggaren 3 

 



6 
 

Figur 3 illustrerar fasader för huset med en brandtrappa på den norra fasaden och en 

garageöppning på den östra fasaden. Nedre fönstret på västra fasad ska vara ungefär lika 

höga som ytterdörren på ritningen i Figur 3. Taket har designats som ett snedtak.  

 

Figur 3 Samtliga fasader på Anläggaren 3 

2.1.2 Väggar, golv och tak 

Vid starten av examensarbetet var majoriteten av projektet Anläggaren 3 bestämt med 

vissa undantag. Konstruktionstypen skulle vara halvlätt med betonggjutet markgolv och 

bjälklag i trä. Jämförelse av träbyggnadens prestanda med ett motsvarande i betong 

gjordes eftersom det fortfarande är det vanligaste sättet för byggnation i Sverige. Material 

och dimensioner för ytterväggar, golv och tak valdes för att uppnå de krav som vanligtvis 

ställs på byggnader av den typ som avhandlas i arbetet och där konstruktionsavdelningen 

på Tyréns var behjälplig.  

Valet av golvet närmast marken på Plan 1 är detsamma för både trä som 

betongkonstruktionen då byggnaden ska byggas i nordliga delen av Sverige där det är 

kallare klimat än i den södra. Skillnader i inverkan av geografisk position av byggnadens 

prestanda som studeras behöver därför inte skilja så mycket mellan byggalternativen 

eftersom de var samma. Ett önskemål från beställaren av huset var att ha golvvärme i 

industriutrymmet. Direkt under den armerade betongen placerades cellplast i tre lager 

som ser till att kylan från marknivån inte tränger upp i byggnaden. Nedanför cellplasten 

placerades ett dräneringslager och geotextil för att se till att markfukt och vatten inte läcker 

in i golvet. 

I Tabell 2 kan mellanbjälklag och markgolv med respektive U-värde ses. Mellanbjälklaget 

för träkonstruktionen bestod av gips, spånskiva, luftspalt och mineralull. För 

betongkonstruktionen ingick även gipsskiva och luftspalt men istället för reglar användes 

ett håldäck. Det är en sorts betongplatta som börjat användas i byggnader där hållfastheten 

är lika bra som en hel betongplatta men där materialåtgången blir mindre då det går flera 

kanaler genom betongplattan längs dess långsida [6]. Det betong-mellanbjälklag som 

användes i projektet hade lite högre U-värde än trä på grund av det bara fanns vissa 

bestämda tjocklekar på håldäcket och träet, dock är skillnaden så pass liten att det räknas 

som samma i rapporten.  
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Tabell 2 Beståndsdelar och U-värde för markgolv och mellanbjälklaget för trä- respektive 
betongkonstruktionen inmatat i IDA ICE 

 Trä/Betong  Trä  Betong  

 Markgolv [mm] Mellanbjälklag [mm] Mellanbjälklag [mm] 

 Golvvärme 
Betong 

Arm. Nät 
Cellplast (3 st) 

Min. dräneringslager 
Geotextil Enl. Mark 

35 
200 

 
300 

 

Golvgips 
Golvspånskiva 

LT Golvåsar 
Lätt isolering mellan åsar 

Läkt 
Gips 
Gips 

Luftläkt 
Lätt isolerad platta 

13 
22 

250 
250 
28 
13 
13 

300 
13 

Plastmatta 
Golvgips 

Lätt isolering 
Håldäck 
Luftläkt 

Lätt isolerad platta 

2 
13 

195 
200 
300 
13 

U-värde 0,116  0,118  0,130  

Tjocklek 535 mm 652 mm 723 mm 

 

Takbjälklaget för träkonstruktionen var bestämt att bestå av lösull, plastfolie, reglar och 

gips medan betongversionen hade ett något högre U-värde beroende på håldäcket. Se 

ordningen och beståndsdelar av de två olika takbjälklagen i Tabell 3. 

Tabell 3 Takbjälklaget beståndsdelar och U-värde för trä- respektive betongkonstruktionen inmatat 
i IDA ICE 

 Trä [mm] Betong [mm] 

 Lösull 
Plastfolie 

Reglar 
Gips 

500 
0,2 
70 
13 

Lösull 
Plastfolie 
Håldäck 

Gips 

500 
0,2 
200 
13 

U-värde 0,064  0,070  

Tjocklek 583 mm 713 mm 

 

Beståndsdelar i ytterväggen kan ses i Tabell 4 där träkonstruktionstypen innehåller 

luftfläktar, fasadskiva, gips, mineralull, reglar, ångbroms och panel medan ytterväggen av 

betong består även av puts samt tillsatta träreglar och någon variant av gipsplatta för en 

lättare anpassningsbar vägg för att kunna montera saker på väggen och få en trevligare 

inomhusmiljö.  

Tabell 4 Beståndsdelar och U-värde för ytterväggarna på trä- respektive betongkonstruktionen 
inmatat i IDA ICE 

  Trä [mm] Betong [mm] 
 

Lockpanel 
Liggande Luftläkt 
Stående Luftläkt 

Lätt isolering mellan stående Reglar 
Ångbroms 

Lätt isolering mellan liggande Reglar 
Kortling 

Gips 

39 
28 
28 

170 
8 

45 
 

13 

Ytputs 
Puts med stålnätsarmering 

Gipsskiva 
Styv min ull 

Betong 
Regel 
Gips 

7 
14 
9 

210 
300 
45 
13 

U-värde 0,153  0,151  

Tjocklek 417 mm 598 mm 
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2.2 Tidigare studier 

En halv lätt konstruktion i trä och en tung i betong undersöktes eftersom det är de 

vanligaste använda materialen för byggnader. Det finns många undersökningar och 

jämförelser som avhandlar fall där valet står mellan konstruktioner i trä och betong. I ett 

examensarbete på Mittuniversitetet jämfördes valet av trä - och betongstommar i 

flervåningshus. Fokus låg i att undersöka byggnadens känslighet mot brand, fukt och ljud. 

Brandsäkerheten för både betong och trä som stommaterial uppfyllde gällande krav 

medan risken för fuktskador och buller bedömdes vara olika. Betongstomme hade bättre 

ljudisolerande förmåga än trä då vibrationer inte färdas lika lätt i tyngre konstruktionstyper. 

Båda materialen var känsliga för fukt men i olika utsträckningar. Betong tar upp fukt och 

armeringsjärn kan rosta medan trä riskerar att brytas ner och mögla om inte en tillräckligt 

låg fuktkvot/temperatur kan garanteras. Slutsatsen blev att betong är bättre materialval 

gällande dessa tre områdena för flervåningshus. [7] 

Val av småhus av trä eller betong i området Hulan i Göteborg undersöktes i ett annat 

examensarbete med livscykelanalys. Syftet med rapporten var att få fram vad materialen 

hade för miljöpåverkan och därmed senare kunna använda resultatet i planeringsfasen av 

byggnaderna. Byggnation i betong klarade av långa spännvidder och behövde lite underhåll 

i jämförelse med trä som med sitt organiska ursprung behövde behandlas med 

träskyddande ämnen. Byggnationstekniskt hade trä fördelen att kunna lätt formas och 

användas under vintern medan betongen var svår att forma efter placering och kan 

tekniskt sett inte härda under vintern då temperaturen är låg. Slutsatsen blev att 

betongkonstruktionen släppte ut tre gånger så mycket koldioxid som träbyggnaden. 

Utsläppen kan hänföras mestadels till förbränningen av kalk (CaCO3) till bränd kalk (CaO) 

och koldioxid. God planering vid rivning av husen var viktig för att förebygga avfallsflöden 

men vid jämförelse av boendes livsstil och materialens koldioxidutsläpp befanns 

materialens påverkan vara liten. [8] 

En annan undersökning av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut jämförde stomalternativ ur 

ett miljöperspektiv. Trästommarna var utförda i KL-trä (korslimmat trä) eller betong med 

betongplatta på mark. Bostadsområde skulle byggas i Göteborg där sex huskroppar delade 

på totalt 6078 kvadratmeter och var ämnade som lägenhetskomplex. En 

brandskyddsbehandlad träpanel sattes in för att uppfylla brandkraven men detta var inte 

optimalt dimensionerat då det krävde mer underhåll. Betongstommen skulle vara så 

miljövänlig som möjligt och flygaska samt slagg användes i blandningen av cement för att 

minska klimatpåverkan. Håldäck användes som bjälklag vilket minskade materialåtgången 

till ungefär hälften av ett motsvarande bjälklag av gedigen gjuten betongplatta. En LCA 

(livscykelanalys) gjordes med de valda stomalternativen där resultatet blev för val av 

betongtyp att bindemedel spelade in för hur betongstommesalternativen presterade 

medan byggtekniken var den avgörande delen för trästommealternativen.  Slutsatsen blev 

att varje nytt byggprojekt måste överses och utvärderas utifrån sin egna omständigheter. 

[9] 
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2.3 SMHI 

Sverige är ett avlångt land som sträcker sig många mil 

vilket påverkar normalvärden gällande temperatur, vind 

och nederbörd, I Sverige kan väderdata fås från Sveriges 

meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) där de 

har sen många år tillbaka samlat och sammanställt 

kartor och tabeller. Därifrån har data för rapporten 

samlats och använts för att skapa en bild av de 

geografiska skillnaderna som kan påverka vid valet av de 

halvlätta respektive tunga byggnaderna. Sju städer 

valdes ut för detta ändamål: Jokkmokk, Skellefteå, 

Sundsvall, Örebro, Skövde, Göteborg och Malmö. Se 

Figur 4 för en grafisk representation för samtliga 

städernas positioner i Sverige illustrerat som 

kommuner. Data för dessa är taget från SMHI:s hemsida 

och sammanställd för användning i rapporten [10].  

I Figur 5 kan medelvärdet för de valda städernas 

temperatur och vindhastighet läsas av. Geografiska 

placeringens inverkan på vindhastighet är dock inte så 

tydlig och följer inte samma logik som temperaturen. 

Höjd på omkringliggande bebyggelse, växtlighet och inkommande vindriktning spelar roll 

för hur mycket vind en stad får. Stadsplanering gör mycket för hur vindar påverkar 

byggnader i staden. [11] 

 

Figur 5 Medelvärden för temperatur och vind under ett helt år runt 7 svenska städer [10] 

 

Fukt är något som man behöver ta hänsyn till vid konstruktion och användning av betong. 

De olika klimatförhållanden under året kan t.ex påverka hur bra hållfastheten blir vid 

gjutning av betong och ifall trä tillåts ruttna eller mögla. Luftens relativa fuktighet anger 

hur mycket fukt som den kan hålla vid den aktuella temperaturen och anges i procent. 

Avdunstning från mark, hav och ifall fukten kommer från vatten eller som snö påverkar 

luftens fuktighet. [12] I Figur 6 ses de valda städernas nederbördsmängd under året. Det 

ger inte någon fullständig bild av luftfuktighetens geografiska fördelning men indikerar 
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skillnader i vattenmängd som finns i mark och därmed fukt i luft som finns för dessa städer. 

Städerna Jokkmokk, Örebro och Skövdes inlandsläge och städerna vid Bottniska viken och 

Kattegatt är viktigt att ha i åtanke eftersom det påverkar hur fuktförhållanden ser ut. Under 

tex maj kyler havet ner kusten och den relativa luftfuktigheten blir högre än inlandets. I 

detta fall är de städerna befinner sig inne i landet. 

 

 

Figur 6 Nederbördsmängd för sju olika städer i Sverige [10] 

 

För att kunna räkna ut energibehovet för ett hus behövs temperaturskillnader tas i 

beaktande. Människor föredrar oftast att inomhusklimat är stabilt och behagligt. 

Temperaturerna som föredras är olika för varje människa men standardiserade värden 

finns. Denna standard anpassas beroende på vad rummet kommer att användas till, hur 

människorna påverkas av temperaturskillnader samt vad de har på sig. Socialstyrelsen har 

skrivit en ingående rapport där de förklarar vad ett lämpligt inomhusklimat är [13]. 

Data för den beräknade kallaste temperaturen under året används för att få en uppfattning 

av hur huset förväntas klara av extrema förhållanden. Detta representeras av 

temperaturen DVUT som SMHI har tagit fram för en samling av olika svenska städer på 

uppdrag av boverket 2016 [14]. I Figur 7 syns hur DVUT minskar med allt sydligare 

positioner. För att kunna ta ut en kallaste temperatur behövs förutom ort också 

tidskonstanten vara känd. Tidskonstanten står för hur snabbt en temperaturförändring 

påverkar inomhusklimatet. Lättast kan det beskrivas som den tiden det tar för huset att nå 

DVUT när all uppvärmning har stängts av. Detta är ett värde som beror av materialet som 

använts som skal för att förhindra värmeflöde ut från byggnaden. Det går att räkna ut 

värdet för hand och med hjälp av program. Enligt svenska institutet för standarder är 

tidskonstanten (τ) eller som de kallar det; värmetrögheten för halvlätt byggnad 75 h och 

för en tung 200 h [15]. Den beräknas med Ekvation 1 där summan av byggnadsdelarna och 

tung utrustning delas med summan av värmeförlusterna och ventilationsförluster genom 

infiltration [16]. 

 

 
τ =

∑ 𝑐 ∙ 𝑚

∑ 𝑈 ∙ 𝐴 + ɸ𝑣𝑒𝑛𝑡
∙

1

3600
 (1) 
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Figur 7 DVUT för halvlätt träbyggnad och tung betongbyggnad i 7 svenska städer [10] 

 

2.4 Använda program 

Microsoft Excel är ett data- och kalkylhanteringsverktyg som kännetecknas av sitt upplägg 

av data i kalkylblad bestående av kolumner och rader. Det är ett program som fungerar väl 

för bland annat enklare beräkningar av ekonomi men också för tekniska energiberäkningar. 

Det finns mycket information i programmet om hur man kan lägga upp sina Excel-blad och 

alla funktioner som är inbyggda i programmet vilket skapar en stor designbar beräkning 

och presentationsmiljö [17].  

AutoCAD är ett datorstött ritnings- och designprogram som simulerar 3D-ritningar. Det är 

ett av de vanligaste CAD-programmen och används av många inom byggbranschen. 

MagiCAD är ett tilläggsprogram till AutoCAD som hjälper till med t.ex ritningar och 

beräkningar för värme ventilation och sanitet (VVS). Det mest fördelaktiga med detta 

program är att det stödjer BIM (Byggnadsinformationsmodellering) och t.ex hjälper till med 

val av delar till en byggnad. [18]. BIM innebär att en 3D-modell skapas i en byggprocess för 

projektering och visualisering med målet att samla information om byggnader, processerna 

och besluten kring byggnaden.  

IDA ICE är ett simuleringsverktyg för inomhusklimat och energi och kan användas vid 

energikartläggningar av byggnationer. Programmet är där för att underlätta för de som vill 

få fram energiåtgången på byggnader med hjälp av förinförda standardvärden [19]. 

Programmet förenklar modellerna genom att alltid tänka i rum, eller som programmet 

kallar det; zoner. Alla zoner markeras ut och specificeringar nedtecknas i de mängder av 

inställningar som kan ställas in, detta kan sedan IDA ICE använda i sina beräkningar och få 

fram bland annat årsstudie av rummens dagstemperaturer [20]. 

Bidcon är ett kalkylprogram som hjälper med framtagning av kostnadskalkyler inom bygg-

, anläggnings- och installationsbranschen. Detta program fungerar genom att data för 

material, byggnadsdelar och tider för arbetsutförande tas fram ur en datorbas som 

innehåller diverse information [21]. Detta sammanställs i en kostnadskalkyl där man själv 

väljer hur noggrant resultatet ska vara. Med tillräcklig kunskap av programmets funktioner 

kan en verklig kostnad tas fram och sedan användas för projektering. Det är kortfattat ett 

program för framtagning av anbud. 
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2.5 Radiatorer 

Val av radiatorer baserades på Excel-beräkningar av värmeflöden i byggnaden. Resultat 

från dessa beräkningar jämfördes med resultat från beräkningar med den använda IDA ICE 

modellen. Areor, volymer och diverse mått på byggnadens delar togs fram först och 

antecknades i Excel-bladet. Data kom från olika ritningar som Tyréns har i en 

uppdragsmapp för Anläggaren 3. Beräkningarna användes sedan för att ta fram lämpliga 

radiatorer för rummen. 

2.5.1 U-värde 

U-värde även kallat värmeövergångskoefficient, är ett tal som beskriver hur mycket värme 

ett material släpper igenom. Detta värde kan till exempel beskriva en väggs isolerande 

förmåga och ligger vanligtvis någonstans mellan 0,10 – 0,40 W/m2K. Det är bättre att ha 

lägre värde då det betyder att väggen har bättre isolering.  

För att få fram ett U-värde behövs kunskap om väggens/golvets/takets uppbyggnad. De är 

ofta uppbyggda av olika skikt. Beroende på de skikt som respektive byggnadsdel har, kan 

skiktets värmeövergångsmotstånd (R) bestämmas ur tjockleken (d) av materialen och 

värmeövergångskoefficienten (λ) genom att använda ekvation 2.  

 
𝑅 =

𝑑

𝜆
 (2) 

Ekvation 3 beskriver på ett förenklat sätt totala U-värdet för byggnadsdelen [22]. Genom 

att välja material och därmed λ-värde och materialtjocklek kan respektive 

värmeövergångmotstånd beräknas. Samtliga värmeövergångsmotstånd placeras i 

ekvationen för att få en enkel variant av U-värde på byggnadsdelen i fråga. Rsi är 

värmeövergångsmotstånd mellan material och omgivande luft på ”insidan” av 

byggnadsdelen nedan Rse är värmeövergångsmotståndet på ”utsidan”. Dessa behöver inte 

beräknas utan istället används förbestämda värden som används för att hålla 

europastandard, se Tabell 5. 

 
𝑈 =

1

𝑅𝑠𝑖 + 𝑅1 + ⋯ + 𝑅𝑁 + 𝑅𝑠𝑒
 (3) 

 

Tabell 5 Värmeövergångsmotstånd för olika byggnadsdelar enligt standard från svensk 
byggnadsbok [22] 

Rse = 0,04 m2K/W gäller alltid 

Rsi   = 0,10 m2K/W för tak 

Rsi   = 0,13 m2K/W För väggar 

Rsi   = 0,17 m2K/W För kalla golv 

 

När hus isoleras brukar isoleringen gå ihop med reglarnas tjocklek vilket gör att en 

uträkning av den gemensamma termiska konduktiviteten behöver räknas ut eftersom 

materialen har olika isolerande förmåga. Detta görs genom att uppskatta eller räkna ut 

andelen reglar och isolering det är i förhållande till varandra, se Ekvation 4 där 90% isolering 

och 10% reglar valdes.  

 
𝜆𝑖𝑠/𝑟𝑒 = 𝜆𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 ∙ 0,9 + 𝜆𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟 ∙ 0,1 (4) 
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2.5.2 Värmeförluster 

Värmeförlust genom byggdelar (𝑄𝑓,𝑏𝑦𝑔𝑔𝑑𝑒𝑙𝑎𝑟) beräknas med ekvation 5 där U-värde för 

respektive byggdel beräknas enligt ekvation 3, A står för area för påverkade ytan och 

𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 och 𝑇𝑢𝑡𝑒 är temperaturerna inne respektive utanför byggdelen [16]. 

 
𝑄𝑓,𝑏𝑦𝑔𝑔𝑑𝑒𝑙𝑎𝑟 = 𝑈 ∙ 𝐴 ∙ (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒) (5) 

Volymflöde behövdes för att kunna beräkna infiltrationshastigheten som i sin tur 

uppskattas utifrån andel sprickor och övriga glapp som vanligtvis förekommer i 

konstruktioner av denna typ. I Ekvation 6 beräknas volymflödet för infiltrationsluften (Vinf) 

med hjälp av Vluft som är luftändringshastigheten och anger hur stor del av rummets luft 

som byts ut per timme och volymen (V) för relevanta utrymmen. 

 
𝑉𝐼𝑛𝑓 = 𝑉𝑙𝑢𝑓𝑡 ∙

𝑉

3600
 (6) 

Energiförlust på grund av infiltrationen tas ut genom Ekvation 7 där ρ är densiteten för 

luften, cp är specifika värmekapacitet och DVUT är dimensionerande vintertemperaturen 

[16]. 

 
𝑄𝑖𝑛𝑓 = 𝜌 ∙ 𝑐𝑝 ∙ 𝑉𝑖𝑛𝑓 ∙ (𝑇𝑖𝑛 − 𝐷𝑉𝑈𝑇) (7) 

För att få den totala värmeförlusten adderas värmeövergångsförlusten med 

infiltrationsförlusten, se Ekvation 8.  

 
𝑄𝑓,𝑡𝑜𝑡 𝑣ä𝑟𝑚𝑒 = 𝑄𝑓,𝑏𝑦𝑔𝑔𝑑𝑒𝑙𝑎𝑟 + 𝑄𝑖𝑛𝑓 (8) 

 

2.5.3 Val av radiatorer 

Valet av radiatorer baserades på hur mycket värme ett rum behövde i uppvärmning för att 

skapa adekvat vistelsemiljö. Excelberäkning av värmebehovet gjordes och jämfördes med 

motsvarande resultat från beräkningar med IDA ICE modellen.  

För att få fram U-värden på byggnadsdelar användes ekvationerna 2, 3 och 4. Efter 

datainsamlingen fanns kännedom om måtten och materialen i väggarna, golven och taket, 

men inte värmeövergångskoefficienten. Värden för det fick tas ut från olika källor och 

uppskattas då denna information inte var tillgänglig på en samlad plats [23, 24, 22]. 10 % 

av resulterande U-värde lades på för att ha säkerhetsmarginal till de beräknade värdena. 

Areor för dessa öppningar, fönster, dörrar och övriga öppningar i byggnaden, beräknades 

medan respektive U-värde erhölls från en av Tyréns arkitekter.  

Efter beräkningen av U-värden togs vissa materialdata för luft fram såsom densitet och 

specifika värmekapacitet. Luftändringshastigheten för infiltration (Vinf) antogs utifrån 

representativa data för denna byggnadstyp och användes för uträkning av motsvarande 

volymflöde enligt ekvation 6 och värmeflöde med ekvation 7. Värmeövergången genom 

samtliga väggar, golv och tak beräknades enligt ekvation 5. Med ekvation 8 beräknades 

totala värmeförlusten efter summeringen av samtliga byggdelar genom infiltration och 

värmegenomgång erhållas.  

Radiatorer valdes sedan baserat på totala värmeförlusten. Antal radiatorer bestämdes 

genom att fördela det totala energibehovet i rummet så att det inte var mer än 400 W per 
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radiator baserat på studier av dimensionering av radiatorer i byggnader (kurs i värme och 

ventilationsteknik LTU). Lämpliga radiatormodeller valdes som skulle se bra ut och 

överstiga det för radiatorn krävda värmeflöde men inte för mycket för att kunna hantera 

eventuella fel i beräkningar eller extrema situationer. Bredden av radiatorn skulle vara 

minst fönstrets bredd. Höjden på radiatorn begränsades av tillgång till plats under fönstret 

samt en borträkning av nedersta 15 cm för att underlätta den cirkulerande värmerörelse 

som uppstår kring elementet. I radiatortillverkarnas Excel-filer ställdes önskade tillflödet, 

utflödet och rumstemperaturen in för att få optimerad effekt för de olika storlekarna av 

radiatorer.  

När radiatorerna som valts via Excel-beräkningarna sattes in i IDA ICE modellen erhölls en 

slutlig energikonsumtion uttryckt som antal Watt per kvadratmeter för Anläggaren 3 och 

som kunde jämföras med de resultat som erhölls med Excell beräkningarna. Samma 

radiatorfördelning användes i så väl halvlätta konstruktionen som den tunga.  

2.6 Ventilation  

Ventilation togs fram med en 3D-ritning i MagiCAD. För att kunna placera ut 

ventilationsdon behövdes kännedom av luftflöden i respektive rum. Enligt Håkan Enbergs 

tolkning av ”Minimikrav på luftväxling…” gjordes uppskattningen för de önskade 

luftutbytet i de olika rummen som sedan applicerades på MagiCAD-modellen [25], se de 

bestämda luftflödena i Tabell 6. 

Placering av en anordning för att ta in luft, även kallat orttilluft, gjordes efter att 

planritningarna sattes upp i MagiCAD. Maximalt lämpligt ventilationsflöde bestämdes och 

beroende på typ av don begränsades flödet genom fördelning mellan de olika donen. Som 

exempel för hur alla don installeras i rummen i byggnaden kan placeringarna i lokalen 

betecknad Industri användas. Rummet där har beräknad golvarea på 127 kvm och 

rekommenderade minimikrav på 3,4 l/s.m2 för ventilationsflödet i en mekanisk verkstad 

har använts [25]. Det betyder att rummet ska ventilera minst in 431,8 l/s och att lika mycket 

frånluft ska tas ut. Begränsningar som sattes vid val av don var:  

• Tryckfallet över donen ska vara så lågt som möjligt, helst under 50 Pa [26]. 

• Lufthastigheten ska vara under 5 m/s [26]. 

• Ljudnivån ska vara under 35 dB på andra våningen där kontorsverksamhet är 
medan industrin får ha högre ljudnivå, upp mot 50 dB [25].  

Detta är för att miljön ska vara behaglig för vistelse i lokalerna. Ljudnivån har fler 

restriktioner och anpassas till hur länge människorna stannar i lokalerna men som en 

tumregel kan 35 dB sättas. Efter val av don placeras dessa på ett strategiskt läge i rummen 

vilket har att göra med kastlängderna på luft i donen. Ett don kommer att skicka ut luften i 

en viss hastighet men avtar i rummet och känns behagligt vid ett visst avstånd, en så kallad 

kastlängd. Detta avstånd ska inte vara för nära väggen då det får luft att krypa längst 

väggarna och skapa obehagliga områden. Donen ska inte heller vara för nära varandra. I 

Industri valdes då 4 tilluftsdon och 3 frånlufsdon. Per don blev det då 108 l/s respektive 

144 l/s. Tilluftsdonen hade, med lite variation på grund av rören, lufthastigheterna 3,4 m/s, 

tryckfallet 52,7 Pa och 35,4 dB i ljudnivå. Frånluftsdonen hade 1,8 m/s som lufthastighet, 

51,3 Pa i tryckfall och 31,9 dB hög ljudalstring. Alla rum gick igenom kontrollen, det vill säga 

balanseringen och dimensionering i MagiCAD och godkändes efter vissa ändringar.  
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Tabell 6 Luftflöden och antal don för varje valt rum på Plan 1 och Plan 2 för Anläggaren 3 
 

Typ Golvarea Tilluft Frånluft Antal don 
  [m2] [l/s] [l/s] [st] 

 Plan 1 
Järn och metallindustri/Kontor 

Industri Mek. Verkstad/Utsugningsarmar 127 432 432 7 

Städ Städrum 3  15 1 

RWC Toalett 6  25 1 

Entre Korridor 7 40  1 

 Totalt 165 472 472 10 

 Plan 2 
Kontor 

Öppet landskap Kontorslandskap 35 40  1 

Fika Matrum 27 66 146 3 

Kontor 1 Kontorsrum 11 20  1 

Kontor 2 Kontorsrum 15 20  1 

Kontor 3 Kontorsrum 14 20  1 

Konferens Konferensrum 17 20  1 

Städ Städrum 2  15 1 

RWC Toalett 6  25 1 
 Totalt 165 186 186 10 

 

När ett don har placerats på ritningen sätts rören ut. En prioriteringsordning finns vid 

placering av don och rör: 

1. De ska placeras där de får plats och tillräckligt med plats ska finnas för montering. 

2. Kastlängder ska räknas in så att det inte blir drag längs väggarna och skapa en dålig 

inomhusmiljö.  

3. Krökar och korsningar skall undvikas så mycket som möjligt då dessa kostar mer 

och har större förluster än raka rör. 

4. Rören borde ta den smartaste vägen och sättas ihop för att inte slösa material. 

5. Rördragning hellre i taket än i väggen. 

6. Om rördragning sker i taket och det finns takplattor ska donen passas in i dessa. 

7. Så jämt fördelat över taket som möjligt. 

8. Så högt upp på väggen som möjligt.  

9. Om rummen har öppning mellan sig är det bättre att slå ihop låga luftflöden och 

ha ett don istället för två svaga. 

I MagiCAD syns ett plan åt gången. För att programmet ska förstå var komponenter på 

varje våningarna sitter ihop sätts ”noder” ut, dessa placeras på rör där de går över till att 

bli nästa våning. I detta projekt skapades två noder, en för tilluft och en till frånluft. Dessa 

hamnade i schaktet som går till andra våningen från fläktrummet. I Figur 8 syns placeringen 

av ventilationen för Plan 1 och i Figur 9 är ventilation för Plan 2 synligt. 
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Figur 8 Ritning Plan 1 av Anläggaren 3 med elstegar och utsatt ventilation. 

 

Figur 9 Ritning Plan 2 av Anläggaren 3 med elstegar och utsatt ventilation. 

 

2.7 Konstruktion av IDA ICE modellen 

Instuderingen av IDA ICE programmet skedde genom läsning av manualer, videor och 

muntliga förklaringar från programhandledaren på Tyréns, Kim Holmlund. De flesta värden 

som använts i utveckling av den för detta arbete specifika modellen kommer från Kim 

Holmlund på företaget. I programmet finns förbestämda värden som kan användas för att 

skapa en vettig modell av arbetet redan från start. Många av inställningarna kan ändras för 

att få en mer korrekt simulering av den verkliga situationen men det går bra att låta 



17 
 

programmet behålla standardinställningarna när ett specifikt värde inte är känt då flera av 

de föreskrivna värdena brukar vara relativt lika de verkliga [26].  

 

Det första som gjordes var att fastställa dimensioner på huset och anpassning av zoner, dvs 

rummen, till ytterväggarna på byggnaden. Noggrannheten på zondimensionerna och valet 

av huruvida ett rum eller flera skulle vara en enda zon baserades på vilken information som 

skulle erhållas. Med fler specifika zoner kunde t.ex de enskilda rummens energiåtgång tas 

fram och en tydligare bild av energiflödena illustreras. Namngivning och gruppering av 

zoner utfördes. Tre grupper valdes; ”Plan 1”, ”Plan 2” och ”Mellanplan”. Den sista gruppen 

syftar på de zoner som hamnar på två våningar eller mellan våningarna så som hissen, 

trappan och schaktet gör.  

Diverse öppningar, dörrar och fönster sattes ut i byggnaden. Öppningar mellan vissa zoner 

sattes ut och förstorades till en väggöppning med inställningen ”Öppning utan dörr”. Under 

placeringen byttes vyn från 2D-ritning till 3D-ritning så att fel lättare skulle märkas, se 

placeringar av öppningar och indelningen av zoner i Figur 10. 

Figur 10 IDA ICE-modellritningar för både Plan 1 och Plan 2 där det gula är inplacerade dörrar, 
fönster och öppningar. 
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I programmet ingår även den geografiska placeringen av byggnaden och ”Ort” ställdes in 

till ”Bjuröklubb_022960” då Skellefteå inte fanns med i databasen som en ort. Bjuröklubb 

var det närmsta geografiska positionen med ett avstånd på ungefär 50 km från Skellefteå. 

Två till inställningar gjordes där klimatfil ”SWE_Skelleftea_Skelleftea_102911(SMHI-

SVEBY)” användes främst få fram DVUT och årsmedeltemperaturen och där vindprofil 

ställdes in till ”Tätort (Ashrae 1993)” då huset ska stå omringat av en skog med höga träd.  

Nästa steg var att fylla i “Default-värden” för samtliga väggar, golv, tak mm såsom 

materialdata, beståndsdelar för alla byggnadsdelar och skikttjocklekar för att få U-värden 

på samtliga delar. Data för de valda väggarna, golv och tak kan läsas av i Tabell 2, Tabell 3 

och Tabell 4. Det gick inte att få precis samma material som använts i de föreslagna 

väggarna och det med närmsta egenskaperna fick då användas t.ex användes data för trä 

och inte för träpanel användes. Under materialvalen fanns verkningsgrader för 

standardanläggningar angivna. Det var förbestämt att Anläggaren 3 skulle vara eluppvärmt 

och därför sattes värme, kyla och tappvarmvatten till elektisk uppvärmning. 

Verkningsgraden valdes till 4 enligt en beräkning som Tyréns gjorde för uppdraget [26].  

Köldbryggor ställdes in till ett antaget värde i IDA ICE;s databas genom att markera ”typiskt” 

på alla möjliga köldbryggor. Valet av ”typiskt” istället för ”bra”, som är det mer korrekta 

antagna för ett nybyggt hus, är för att överskatta energianvändningen och räkna med bland 

annat den mänskliga faktorn som tillkommer vid byggnationen. Infiltration ställdes in till 

0,25 L/(s. m2 utv. Yta) vilket är ett uppskattat värde utifrån tidigare erfarenheter [26]. 

Tappvarmvattenanvändning sattes till 2 kWh/m2 golvarea och år enligt BEN 2 [27].   

Primärsystem anger inställningar för hur vattenuppvärmningen går till. Utetemperaturen 

sattes till -30°C och framledningstemperatur på vattnet till radiatorer sattes som 50 grader 

Celsius. Medan värmepannan är inställd att alltid vara påslagen är kylmaskinen inställd att 

arbeta under tiden då folk vistas i lokalen vilket var kl. 06–18 på vardagarna. Resterande 

inställningar lämnas som de var ursprungligen inställda. 

Standardinställning av luftbehandlingsaggregaten till ett förbestämt värde skulle kunna 

ändras men i flesta fall är vinsten försumbar eller inte tillräcklig för att motivera en 

förändring. I denna rapport togs ett aggregat fram för att få ett bättre värde på 

verkningsgraden för värmeväxlaren än som föreslagits i standardutförandet. eCO TOP från 

FläktGroup valdes som aggregat till huset [28]. Storleken 06 på aggregatet valdes som 

därmed utgör 80% av den totala effekten enligt MagiCAD och 0,7 m3/s total tilluft som 

avlästes i den tekniska katalogen för aggregatet. Börvärdet för systemet tilluft sätts till 16 

grader Celsius eftersom den behöver vara lägre än vad temperaturerna i rummen ska vara 

men att den inte är så kall så att den ska upplevas otrevlig. Värmeväxlardrift och fläktdriften 

ställs in till den antagna vistelsetiden som var densamma som kylmaskinens, kl. 06–18 på 

vardagarna.  

”Laster” i alla rum skrevs in efter ventilationen. Dessa innefattade ”Personlast”, 

”Utrustning” och ”Belysning”. ”Personlast” beskriver hur många människor det vistas i 

rummet, ”Utrustning” utgör hur många värmegenererande apparater som är placerade i 

rummet och “Belysning” beskriver mängd ljus som används i rummet. Data för utrustning 

är baserad på antal enheter och effekten dessa producerar. Effektförbrukning för datorer 

valdes till 150W/enhet. En viktig detalj var att se till att rätt elmätare var installerade i rätt 

rum. De allmänna utrymmen är betalda av fastigheten och de utrymmen som 

hyresgästerna ska använda, så som kontor, fikarum och öppet landskap skall betalas av 

hyresgästerna [26].  
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För att få fram en rapport som visar ifall boverkets byggregler har uppnåtts körs visa 

beräkningar under en BBR-flik i programmet.  Tidskonstanten och DVUT tas fram, maximal 

eleffekt vid det framtagna DVUT och energiberäkningar med bestämmelse av specifika 

uteluftflöden körs innan geografisk justeringsfaktor väljs. Ventilationstid och antalet 

personer i lokaler skrevs in under energiberäkningar och justeringsfaktor valdes till 

”Bjurholm, Robertsfors, Skellefteå och Vännäs”. 

IDA ICE filen som först skapades var för byggnaden av trä och alla inställningar och 

simuleringar samt korrigeringar av data användes för beräkningar av byggnaden i betong 

men där data ändrades i alla de relevanta delarna. Data för materialet i ytterväggar, tak 

och golv fick bland annat uppdateras till betong. BBR-fliken kördes igenom för att få fram 

de nya värden för betongkonstruktionen och resultaten jämfördes med trä-versionen.  

Primärenergital (EPpet) beräknat i programmet och är en indikation på hur bra huset är på 

att hantera energiflöden. Faktorer som spelar in vid beräkning av byggnadens 

primärenergital är geografisk justeringsfaktor (Fgeo) som är ett bestämt värde som beror av 

geografiskt läge och en primärenergifaktor som beräknas ur primärenergi dividerat med 

levererad energi för energibärare fördelat på tempererad area (Atemp, kWh/m2 och år), se 

Ekvation 9. Primärenergin består av följande komponenter: Ekyl som är energi som används 

till komfortkyla (kWh/år), Ettv som är energi till tappvarmvatten (kWh/år), Ef som är 

fastighetens energianvändning (kWh/år) och PEi som är primärenergifaktor per 

energibärare. [29]  
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6
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𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
 

(9) 

 

Efter att resultat från trä och betongsimuleringar erhållits simulerades båda filerna igen för 

andra geografiska positioner därigenom kunde inverkan av väder och geografiskt läge för 

byggnadernas prestanda studeras. Detta genom att ställa in ort, väder, ort för DVUT och 

grafisk justeringsfaktor för respektive stad. I Tabell 7 syns positionsdata som fanns inmatad 

för de tre städer samt Skellefteå som valdes ut för simuleringen. Simuleringen tog lång tid 

och därför valdes fyra av de sju ursprungliga städerna ut. Skellefteå, Sundsvall och Örebro 

fanns inte som ort i IDA ICE och den närmsta geografiska positionen i databasen till 

respektive stad användes vid simuleringen.  

Tabell 7 Val av positionsrelaterade variabler till IDA ICE 

 Skellefteå Sundsvall Örebro Malmö 

Ort 
Bjuröklubb_02296

0 
Fränsta_023420 

Karlstad 
flygplats_024180 

Malmö - 
Sturup_026360 

Klimatfil 
SWE_Skelleftea_Sk
elleftea_102911(S

MHI-SVEBY) 

SWE_SUNDSVALL_10
2805(SMHI-SVEBY) 

SWE_Orebro_Orebro
_102514(SMHI-

SVEBY)_SVB.PRN 

SWE_MALMO-
STURUP_026360 

(IW2) 

Ort för DVUT Skellefteå Sundsvall Örebro Malmö 

Klimatzon 

Bjurholm, 
Robertsfors, 

Skellefteå och 
Vännäs 

Härnösand, Kramfors, 
Sundsvall, Timrå och 

Örnsköldsvik 

Hallsberg, Kumla, 
Laxå, Lekeberg och 

Örebro 

Höganäs, 
Landskrona, 

Lomma, Malmö och 
Vellinge 
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2.8 Investeringsberäkningar 

Bidcon användes för beräkningar av investeringskostnad. I Tabell 8 och Tabell 9 kan alla 

valda beståndsdelar i tak, vägg och golv ses. Dessa delar är inte samma som de inmatade i 

IDA ICE då programmens databaser skiljer sig åt. I IDA ICE kunde exempel hittas och 

anpassas till de förhållanden som rådde i detta arbete som att överslagsräkna delarnas U-

värde och få ett ungefärligt sammanlagt U-värde. I Bidcon däremot var det viktigt att få 

med så många detaljer som möjligt då programmet räknar specifikt ut kostnaden för alla 

delar som behövs för utformningen av byggnadsdelarna. Betongväggen är som exempel 

tagen direkt ur programmets inbyggda alternativ och har inte anpassats för att undvika 

större fel vid egen korrigering. 

Tabell 8 Inmatad beståndsdelsdata i Bidcon för träkonstruktionstypen 

Mellanbjälklag Takbjälklag Ytterväggar 

Långstav av Ek t=22 
Isolering lösull sprutad på 

vindsbjälklag t=500 
Lockpanel 22x95 + 22x145 

Gipsskiva Golv t=13 limmad på 
spånskiva 

Armerad plastfolie 0,2 I tak Spikläkt på vägg 28x70 s600 

Bjälklagsstomme C24/K24 
45x220 mm s600 

Glespanel I tak 28x70 s300 Vindskydd av fiberduk på vägg 

Isolering träregelskiva 37 s600 
t=220 mm glasull 

Gipsskiva normal t=13 b=900 I 
tak 

Spikregel på vägg  45x45 s600 

Glespanel I tak 22x95 s300 

 

Ytterväggsstomme 45x170 mm s450 
bärande 

Gipsskiva Normal t=13 b=900 I 
tak 

Isolering träregelskiva 36 c450 t=170 
mm stenull 

 

Plastfolie 0,2 

Spikregel på vägg 45x45 s600 

Isolering träregelskiva 37 s600 t=45 
mm glasull 

Kortlingsprofil EPT600 

T-kortling 50/10 

Gipsskiva normal t=13 b=900 på 
yttervägg 

Tabell 9 Inmatad beståndsdelsdata i Bidcon för betongkonstruktionstypen 

Mellanbjälklag Takbjälklag Ytterväggar 

Plastmatta t=2 (UE) 
Isolering byggmatta kl 0,037 

t=70 med vindskydd 
Underlagsbruk + fasadbruk + CD-sprit 

(u-lag: mineralullskiva) 

Flytspackel t<7 mm (UE) 
Isolering lösull sprutad på 
vindsbjälklag t=400 (UE) 

Isolering t=80 mm putsskiva 36 stenull 
inkl. nät fästmaterial 

Isolering bjälklagsskiva 38 
c600 t=195 mm träfiber 

Plastfolie t=0,2 på golv 
Isolering träregelskiva 39 c600 t=120 

mm stenull 

Avjämning med sloda och 
laster 

Hålbjälklag av betong HD/F 
h=200 

Gipsskiva Normal Utv t=9 b=1200 på 
vägg 

Överbetong t=40 

 

Ytterväggsstomme 45x45 mm s600 
bärande 

Armeringsnät NK500AB-W 
5200 I bjälklag 

Isolering träregelskiva 37 c600 t=145 
mm glasull 

Hålbjälklag av betong HD/F 
h=200 

Kranhanterad systemväggform, 
formelement 

Betong C25/30 i vägg (Pump/roterbil) 

 

Armeringsnät NK500AB-W5150 i vägg 

Kranhanterad systemväggform, 
formelement 

Gipsskiva Normal t=13 b=1200 på 
yttervägg 
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Vid skapandet av kalkylblad i Bidcon infördes värden för väggar, golv och tak genom ett 

uppslagsbocksfönster. Det går att ändra allt i kalkylbladet men standardvärden användes 

för alla valda material. Sorteringen av material skedde enligt produktkoder och en 

byggnadstabell. Data för byggnadsdelarna valdes att vara nära de som inmatats i IDA ICE 

dock inte nödvändigtvis identiska. Den totala arean för ytterväggarna i byggnaden 

beräknades till 285 m2 och golvet till 170 m2.  

Kalkylarken visar var allt valt material hamnar i byggnaden samt arbetstiden det tar att 

utföra byggnationen, dessa tider följer branschens officiella tidslista. [30] Priserna är 

grundnettopriser framtagna från ett antal leverantörer [30].   
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3 Resultat 

3.1 Energibehov 

En tabell för BBR-data som genererats ur IDA ICE modellen med ifyllda och genererade data 

för Skellefteå kan ses i Tabell 10. Den tempererade arean innefattade golvytan inomhus 

samt byggdelar som utgjordes av yttervägg-, tak- och markgolvsyta som omsluter de 

uppvärmda ytorna. 

Tabell 10 Generell data i BBR-filen för både trä- och betongkonstruktion 

Ort Bjuröklubb_022960 

Klimatzon  Bjurholm, Robertsfors, Skellefteå och Vännäs 

Klimatfil SWE_Skelleftea_Skelleftea_102911(SMHI-SVEBY) 

Årsmedeltemperatur i klimatfil  2.71 °C 

Byggnadstyp Lokal  

Tempererade area  329,8 m2  

Area för omslutande byggnadsdelar 691,8 m2  

Byggnadens uppvärmningssätt Elvärmd  

 

Utdrag ur resultat från beräkning av IDA ICE modellen kan ses i Tabell 11 där de mest 

karaktäristiska värdena har presenterats. Tidskonstanten för byggnaderna av trä (75 h) och 

betong (200 h) som rekommenderas enligt svenska institut för standarder (SIS) låg nära det 

uppskattade för halvlätta och tunga konstruktionstypen (Tabell 11). DVUT valdes med hjälp 

av data i Figur 7 för Skellefteå. Enligt Tabell 11, så blev summan av värmeförlusten genom 

byggdelar (ΣUA) något lägre för trä än betong. Genomsnittligt U-värde och termiskt 

missnöje låg dock på samma nivå för de två olika byggnadstyperna. Termiskt missnöje 

representerar andelen timmar per år som temperaturen i byggnaden inte är uppskattad av 

användarna som var 12% för både trä och betongbyggnaden.  

Tabell 11 Viss data från BBR-filen utifrån IDA ICE modellen 

  Trä Betong 
 

Tidskonstant (τ) 80,9 166,7 [h] 

DVUT -23,4 -21,5 [°C] 

Primärenergital 62 62 [kWh/m2] 

Specifika energianvändning 48 49 [kWh/m2] 

Genomsnittligt U-värde 0,28 0,28 [W/m2K] 

∑UA 188 191 [W/K] 

Termiskt missnöje 12% 12% 
 

 

Energiåtgången i byggnaden uttrycks i hur mycket energi (kWh) som används av de olika 

delarna av byggnaden. Med kännedom om denna kan fastighetsägaren få ett hum om hur 

mycket hyresgästen kommer att få betala för de delar som denne kommer att utnyttja. 

Tabell 12 syns halvlätta och tunga konstruktionens energiåtgång fördelad på olika enheter. 

Skillnaden i egenskaper hos de olika materialvalen var minimal, den enda märkbara 

skillnaden enligt Tabell 12 låg i den elektriska uppvärmningen.   
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Tabell 12 Åtgång av energi enligt IDA ICE för respektive material 
 

Trä Betong  
[kWh] [kWh/m2] [kWh] [kWh/m2] 

Belysning, fastighet 1968 6 1968 6 

Utrustning, fastighet 1 314 4 1 314 4 

Elektrisk kylning 381 1,2 382 1,2 

HVAC aux 1029 3,1 1029 3,1 

Elektrisk uppvärmning 11 246 34,1 11 108 33,7 

Tappvarmvatten el 165 0,5 165 0,5 

Belysning, hyresgäst 6 778 20,6 6 779 20,6 

Utrustning, hyresgäst 9 390 28,5 9 392 28,5 

Totalt 32 261 97,8 32 137 97,5 

 

Skillnaden i Använd energi för konstruktionstyperna var liten. Figur 11 är en grafisk 

illustration av hur den totala energiåtgången per månad var fördelad. Månaderna 

december, januari och februari utgjorde mer än hälften av årliga energiåtgången medan 

maj, juni, juli, augusti och september var tillsammans ungefär lika mycket som summan för 

november.  

  

Figur 11 Cirkeldiagram för trä och betongenkonstruktionens använda energi under ett år fördelat 
på månader 

 

Fördelning av den använda energin i respektive beståndsdelar; rumsvärmning, värmning 

via luftbehandlingssystem och kylning via luftbehandlingssystem undersöktes. En 

fördelning av förbrukning av energi för månaderna februari och juni kan ses i Figur 12. 

Under vintern skedde uppvärmning men ingen kylning av byggnaden medan under 

sommaren var värmning via luftbehandlingssystem minimal och ansågs som obefintlig.  
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Figur 12 Fördelning av energiåtgången för konstruktionen av trä och betong under två olika 

månader av året med angivna beståndsdelar, där LB står för Luftbehandlingssystem 

 

3.2 Lägespåverkan 

I Figur 13 finns statistik för geografiska lägets påverkan på temperatur, vind och nederbörd 

sammanställd för varje stad framtagen med hjälp av IDA ICE modellen. Lägsta 

temperaturerna för både DVUT och årstemperaturen återfanns i Jokkmokk. Där var det 

också minst nederbörd och lägst vindhastighet. Göteborg befinner sig på västkusten och 

var den stad med mest nederbörd och högst medelvindshastighet i undersökningen. 

Malmö var den varmaste staden och hamnade på tredje plats efter Skellefteå gällande 

vindhastigheten men tog andra plats när det gäller nederbördsmängden.  

Skillnaden av DVUT och medeltemperatur mellan städerna var stor. Skillnaden i DVUT 

mellan Jokkmokk och Malmö, var 24oC för trä- och 21oC för betongtypen och 

medeltemperaturskillnaden var ungefär 10 grader. Det illustrerar den stora skillnaden i 

klimat för olika svenska städer där de flesta andra städer hamnade någonstans mellan 

dessa ifråga om temperatur.  
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Figur 13 Jämförelse av värden runt 7 svenska städer med olika geografiska positioner 

 

Resultat från IDA ICE simuleringarna samlades i Tabell 13. Tidskonstanten förändrades 

något med lägesskillnaden men inte mycket. För betong blev största skillnaden 0,6 timmar 

i jämförelse med 0,4 timmar för trä. Primärenergital för byggande i Skellefteå 59 kWh/m2 

var högre jämförelse med Malmö 48 kWh/m2. Den totala använda energin sjönk på 

liknande sätt som primärenergitalet sjönk för städerna. Malmö hade lägsta och Skellefteå 

hade högsta användningen av energi medan Örebro och Sundsvall hamnade mellan de 

förstnämnda städerna. 

Tabell 13 Uttag ur BBR-fil för respektive läge och material simulerat för ett år 
 

Tidskonstanten 
(τ) 

Primärenergital 
Specifik 

energianvändning 
Total 

energianvändning  
[h] [kWh/m2] [kWh/m2] [MWh]  

Trä 

Skellefteå 80,8 59 46 31,2 

Sundsvall 81,1 52 38 28,7 

Örebro 81,1 53 33 27,1 

Malmö 81,3 48 27 25,2  
Betong 

Skellefteå 166,1 59 46 31,3 

Sundsvall 166,3 52 38 28,8 

Örebro 166,4 53 33 27,2 

Malmö 166,8 48 27 25,2 

 

I Figur 14 kan den använda energin i ett stapeldiagram där varje stad är uppdelad med 

avseende på både trä- och betongkonstruktion samt de olika uppvärmnings och 

kylningssätten ses. Två tredjedelar av energin gick åt till rumsvärmning för samtliga 

geografiska lägen. Värmning via luftbehandlingssystem och kylning fördelades annorlunda 

för de olika lägena. I norr utgjorde luftbehandlingsvärmen mycket mer än vad den 
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ackumulerade kylningen drog per år. För Örebro var kylningen störst och värmning via 

luftbehandlingssystem ytterst liten, i Malmö var den andelen obetydlig.  

 

Figur 14 Grafisk illustration av den använda energin för de fyra valda lägen där (B) står för Betong 
och (T) för Trä 

3.3 Investering 

Kostnader för material utgjorde stora delar av byggnadens totala kostnader. Skillnaden 

mellan konstruktionstyperna låg i detta fall mellan väggar, mellanbjälklag och takbjälklag. 

Dessa valda konstruktionstyper kostade enligt Bidcon ungefär 650 tkr för den halvlätta 

konstruktionen och ungefär 1,1 miljoner kronor för den tunga, se Figur 15. I beräkningen 

togs kostnad för kollektivlöner, materialkostnad och underentreprenadskostnader fram för 

att erhållen nettokostnad. Kostnaden för ytterväggen utgjorde för träkonstruktionen 47% 

och för betongkonstruktionen 56% av totala kostanden.  

 

 

 

 
Figur 15 Investeringskostnaden enligt Bidcon med cirkeldiagram som illustrerar byggdelarnas andel 

av den totala investeringen för material i byggnadstyperna trä (halvlätt) och betong (tung) 

 

Enligt Bidcon tog det sammanlagt 625 timmar att bygga de undersökta delarna för den 

halvlätta byggnaden medan den tunga tog 717 timmar, se Figur 16. Den största skillnaden 

ligger mellan ytterväggskostnaderna. 
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Figur 16 Tidsåtgången för olika byggnadstypernas byggnadsdelar enligt Bidcon 

 

Koldioxidutsläpp beräknades med Bidcon där utsläppen var tydligt mycket större för 

betong- än träkonstruktionen, totalt uppgick utsläppen till 16 793 kg koldioxid för trä-

konstruktionen och 44 819 kg koldioxid för betongkonstruktionen. Se även Figur 17 för 

fördelningen mellan byggdelarna.  

 

 
 

 

 

Figur 17 Koldioxidutsläpp för de olika byggnationstypernas byggdelar enligt Bidcon 
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4 Diskussion 

Programmet IDA-ICE användes för att beräkna energibehovet för byggnaderna som blev 

nästintill densamma för den halvlätta träkonstruktionen som för den tunga 

betongkonstruktionen. Detta var med avsikt då ett hus ska oavsett beståndsdelar vara lika 

behagligt att vistas i vilket innebär att totala U-värden för samtliga byggnadsdelar skall vara 

likadana. Tidskonstanten antyder dock på att betongkonstruktionen kommer att hålla 

värmen bättre än träkonstruktionen men har ingen större inverkan på energianvändningen 

i de olika byggnaderna. 

Tabell 13 på sida 25 visar att geografiskt läge av byggnaden spelar roll för hur mycket energi 

som går åt för att hålla värmen och att kyla ner huset. Primärenergitalet visar att byggnader 

i södra Sverige behåller värme bättre än i norr t.ex Skellefteå. Dock ska vi komma ihåg att 

användning av geografiska justeringsfaktor, som är menad för att jämna ut och ge de 

nordligt liggande städerna en chans att uppfylla kraven, ser till att ändå hålla 

primerenergitalet lågt nog för att uppfylla kraven enligt BBR. Tidskonstanten är nästintill 

densamma för alla geografiska lägen vilket betyder att huskonstruktionen förblir lika snabb 

på att tappa temperatur oavsett läge vilket stämmer bra med teorin.  

Konstruktionsmässigt anses betong behöva specifika väderförhållanden under en större 

del av byggtiden än trä då det inte är möjligt eller är jobbigt att gjuta kalla delar av året. I 

södra Sverige är det inte lika långa vintrar vilket gör att man har mer tid att gjuta 

betongbyggnader. Detta gör att utförandet av den tunga konstruktionen behöver mer 

planering som trä inte har i samma utsträckning. För trä spelar det större roll att tänka på 

att materialet expanderar och drar ihop sig vid olika temperaturer och relativ fuktighet. Om 

man bygger ett hus med trä som har legat i ett varmt rum och utomhustemperaturen är 

ungefär -20 C° kommer passformen mest troligt bli fel. Det är dock lätt löst genom placering 

av materialet ute så att det antar den form som utomhusklimatet medger. Det är även 

viktigt att man inte bygger in fuktfickor eftersom trä är mer känsligt för mögel än betong. 

Vindriktningar och vindhastigheter beror på många faktorer men utifrån de genomsnittliga 

värdena framtagna och presenterade i Figur 5 på sida 9 kan slutsatsen dras att Göteborg 

är det minst lämpade staden för att gjuta betong även med dess höga medeltemperatur. 

Nederbördsmängden i Göteborg är inte heller något som ger positiv inverkan för 

byggnationen med betong då det medför fuktig luft som kommer att påverka hållfastheten. 

Träbyggnationer i fuktiga miljöer är inte heller att föredra men med kemisk behandling 

och/eller rätt konstruktion går det att motverka många av de biologiska angreppen som 

förekommer vid högre relativ fuktighet. 

Trä till skillnad från betong anses vara ett klimatneutralt material. Till och med om 15% 

borträknas från betongens utsläpp, på grund av den koldioxid som beräknas återupptas 

under betongens livstid, är utsläppet fortfarande 38 tusen kg koldioxid för betong som 

material medan träets koldioxidutsläpp är försumbara.  Även om 16 tusen kg utsläpp 

beräknas ske under tillverkningen av byggnaden och räknas in i ekvationen skulle trä 

fortfarande släppa ut hälften så mycket koldioxid som betong. Det skulle kunna jämnas ut 

lite om den nya varianten av betong användes för alla de nya byggnaderna men inte 

tillräckligt för en verklig hållbar framtid.  

Det kommer ny teknik hela tiden och bland ny forskning finns förslag om framtagning av 

nya sätt att tillverka betong. Då majoriteten av det negativa ligger i ”limmet” som används 

finns det många utvecklingsmöjligheter. De kemikaliska behandlingarna som trä som kan 
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vara nödvändiga kan vara skadliga i det långa loppet t.ex måste tryckimpregnerat 

destrueras eller tas hand om på annat sätt än annat virke. Ett betonghus byggs och står i 

100 år, medan trähus kan behöva underhållas i större grad men är lättare att återanvända.  

Kostnaden utifrån beräkningar med Bidcon för betongkonstruktionen blev ungefär 40% 

mer än för träkonstruktionen. Det som är viktigt att poängtera är att kostnadsskillnaden 

ligger nästan helt i ytterväggarna. Kostnad för takbjälklaget och mellanbjälklagen var 

sammanlagt 343 tkr för trä och 502 tkr för betongen vilket är i samma nivå med 

betongytterväggens kostnad på 633 tusen mindre. 

Skillnaden i tidsåtgång för konstruktionstyperna är inte lika stor som för kostnad och 

koldioxidutsläpp. Skillnad i tidsåtgång för respektive konstruktionsdel var dock stor. För trä 

utgjorde ytterväggen 64% av den totala tidsåtgången medan den var 89% för 

betongkonstruktionen, se Avsnitt 3.3. Takbjälklaget och mellanbjälklag för betongen 

beräknades vara faktiskt snabbare uppställda än om det utfördes i trä mest beroende på 

fördelen att håldäck inte är gjutet på plats och sätts istället in i byggnaden som klossar. 

Båda materialen är långlivade och kända för sin hållbarhet vid rätt hantering. Att betongen 

behöver mer tid att gjutas till rätt hållbarhet gör den jobbigare att planera men samtidigt 

är materialet flytande och kan formas till fler former än trä. En stor tillgång till skog, att det 

produceras mycket trävirke och att den går att bygga i både varma och kalla klimat är 

kanske träets största styrka. Montering av rör i betong skiljer sig mot montering med 

träreglar. Det behövs mycket mer isolering när rören inte sitter i betonggolvet för att 

motverka brand.  Att trä brinner bättre än betong är ingen fördel för träet och kan kräva 

konstruktivt och kemiskt skydd i utsatta positioner men som man inte behöver ta hänsyn 

till för tvåvåningsbyggnader.  

5 Felkällor 

Materialval i rapporten har inte varit så noggrann som den skulle behöva vara för att få 

fram en helt korrekt jämförelse mellan de två konstruktionerna och en uppställning som är 

närmare de verkliga resultaten. Detta på grund av faktorer som inte blev undersökta på 

grund av brist av tid. 

Beräkningar av energiåtgången som hänförs till materialskillnader för de två 

konstruktionerna kan innehålla alltför förenklade antaganden och beräkningsmetoder som 

skulle kunna påverka framtagna data och resultat i rapporten. Programverktyg förbättras 

ständigt och det är möjligt att beräkningarna hade varit ännu bättre under sådana 

förutsättningar. Uteslutningsmetoden har använts vid kontroll rimligheten av framtagna 

resultat undersöktes. IDA ICE och MagiCAD har innan examensarbetet. 

Beräkningar av investeringarna skedde med ett väldigt invecklat program med många 

alternativ och resultat. Det är rimligt att de framtagna resultaten borde kunna ge en 

vägledning på kostnadsfördelningarna men vidare undersökningar behövs för att 

säkerställa det fullt ut. 

SMHI:s data är tagna från så väl aktiva som inte längre aktiva väderstationer. 

Samanställningen av data härvid är där för att skapa diskussion mer än som fullständigt 

underbyggt underlag för byggnation i städerna som undersökts i rapporten.  

Data som användes i IDA ICE och Bidcon för den tunga byggnadens beståndsdelar är inte 

lika underbyggda som för den halvlätta byggnaden då den senare var mer undersökt på 
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grund av bestämmelsen att bygga med trä. Konstruktionstyperna har inte heller undersökts 

utifrån belastningsmöjligheterna och materialens verkliga hållfasthet. 

Anläggaren 3 var ett pågående arbete och ändringar gjordes under projektets gång som 

skulle kunna påverka det slutgiltiga resultatet. Dessa ändringar är dock mest estetiska, så 

som mindre fönster, andra mått på dörrar osv. Förändringar av hållfastheten, 

ljudisoleringen och förvaltningen av den slutgiltiga byggnaden på grund av estetiska 

förändringar är mer av akademiskt intresse. 

6 Slutsats 

Träkonstruktionen har något större energibehov sett utifrån den lägre tidskonstanten 

Konstruktionsvalet spelar in för vad resultaten i arbetet blir men med avseende på 

energiförbrukningen kan betongen vara den mer energisnåla då den behåller värmeenergi 

bättre än trä. Miljömässigt är trä ett bättre alternativ. 

Klimat påverkar konstruktionstyperna ganska mycket och därför är det viktigt att 

undersöka geografiska placeringen av huset och anpassa valet av material utifrån 

förhållanden som läget kräver. Tung konstruktion tål större påfrestning, är formbar och 

hanterar brand bättre medan den halvlätta konstruktionen passar bättre för snabbare, 

billigare och miljövänligare byggnation. 

Utifrån en lägre kostnad, kortare tidsåtgång vid konstruktionen samt den nordliga 

geografiska placeringen i Skellefteå där temperaturen är låg många månader av året 

rekommenderas en investering i träkonstruktionen.  

7 Fortsatta studier 

Vad som har varit tydligt med projektet är att val av material bör vara anpassat till de olika 

förhållanden som varje nytt projekt innebär även om det inte utesluter att vissa 

generaliseringar kan tillämpas. En kombination av lätt industri och kontor på det sättet 

detta hus är uppbyggt är inte den vanligaste och skulle kunna undersökas mer. Fler 

liknande hus borde undersökas och jämföras med den verkliga kostnaden för ett sådana 

projekt för att kunna dra en mer underbyggd och övergripande slutsats.  

I arbetet jämfördes standardutförande av konstruktionerna, en fråga är hur kostnaden 

skulle påverkas om högre krav på energianvändning ställdes och hur den skulle påverkas 

genom val av material i skalen. Det hade även varit intressant att undersöka hur 

massivträelement hade stått sig i en jämförelse med träreglar. 

 

  



31 
 

Referenser 

 

[1]  Energimyndigheten, SCB, ”Nu finns Energiläget i siffror 2019,” 2019. [Online]. 

Available: https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2019/Nu-finns-siffror-

pa-energilaget-i-Sverige/. [Använd 05 09 2019]. 

[2]  Boverket, ”Hållbart byggande med minskad klimatpåverkan,” Boverket, 2018. 

[3]  Svensk Betong, ”Betong och klimat, En rapport om arbetet för klimatneutral 

betong,” Svensk Betong, Stockholm, 2017. 

[4]  T. Thörnqvist, ”Trä som byggnadsmaterial, Krav och riktlinjer,” Statens 

fastighetsverk, Stockholm. 

[5]  P. Holmgren, ”Rapport: Så stort är skogsnäringens bidrag i klimatarbetet,” 

Skogsindustrierna, 2019. 

[6]  ”Montagehandbok Håldäck, PREFABRICERADE BETONGELEMENT,” Skandinaviska 

Byggelement AB, 2019. 

[7]  H. F. Mullah, ”Jämförelse av trä- och betongstommar i flervåningshus,” 

MITTUNIVERSITETET, 2015. 

[8]  A. Ingemarsson och K. Lisle, ”Vad bidrarmest till hålbar bebyggelse; småhus i trä 

eller betong?,” CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, Göteborg, 2012. 

[9]  E.-L. Kurkinen, J. Norén, D. Peñaloza, N. Al-Ayish och O. During, ”Energi och 

klimateffektiva byggsystem, Miljövärdering av olika stomalernativ,” SP Sveriges 

Tekniska Forskningsinstitut AB, 2015. 

[10]  SMHI, ”Ladda ner meteorologiska observationer,” [Online]. Available: 

https://www.smhi.se/data/meteorologi/ladda-ner-meteorologiska-

observationer/#param=wind,stations=all,stationid=127230. [Använd 03 10 2019]. 

[11]  SMHI, ”Vind i Sverige,” 20 03 2017. [Online]. Available: 

https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/vind-i-sverige-1.31309. [Använd 07 

10 2019]. 

[12]  . L. Wern, ”Luftfuktighet, Variationer i Sverige,” SMHI, 2013. 

[13]  Socialstyrelsen, ”Temperatur inomhus,” Bergslagens Grafiska, Lindesberg, 2005. 

[14]  SMHI, ”Öppna data - Dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT 1981-2010) för 

310 orter i Sverige,” 2016. [Online]. Available: https://www.boverket.se/sv/om-

boverket/publicerat-av-boverket/oppna-data/dimensionerande-

vinterutetemperatur-dvut-1981-2010/. [Använd 17 09 2019]. 

[15]  Svenska institutet för standarder, ”Svensk standard·SS 24300-1:2016 Byggnaders 

energiprestanda — Del 1: Klassning av värmeeffektbehov,” 02 12 2016. [Online]. 



32 
 

Available: https://www.sis.se/produkter/byggnadsmaterial-och-byggnader/skydd-

av-och-i-byggnader/allmant/ss2430012016/. [Använd 19 09 2019]. 

[16]  Luleå tekniska universitet, Indoor Climate F0034T Formula Assemble, Skellefteå, 

2018.  

[17]  D. M. Bourg, Excel Scientific and Engineering Cookbook: Adding Excel to Your 

Analysis Arsenal, 1005 Gravenstein Highway North, Sebastopol, Ca 95472: O'Reilly 

Media, Inc, 2006.  

[18]  MagiCAD, ”MagiCAD för AutoCAD & Revit, Kraftfullt verktyg för El- & VVS-

projektering,” [Online]. Available: https://www.magicad.com/sv/magicad-moduler/. 

[Använd 27 09 2019]. 

[19]  EQUA Simulation AB, ”IDA Indoor Climate and Energy,” [Online]. Available: 

https://www.equa.se/en/ida-ice. [Använd 05 09 2019]. 

[20]  EQUA Simulation AB, User Manual IDA Indoor Climate and Energy, Solna, Sweden, 

2013.  

[21]  Elecosoft, ”Bidcon,” [Online]. Available: 

https://www.elecosoft.se/programvaror/bidcon. [Använd 27 09 2019]. 

[22]  K. Sandin, Praktisk Byggnadsfysik, 1:6 red., Lund: Studentlitteratur Ab, 2010.  

[23]  H. Alvarez, Energiteknik D. 1, 3:8 red., Studentlitteratur, 2006 .  

[24]  Jernkontoret, ”Jernkontorets energihandbok: Värmeledningsförmåga och U-värden 

för olika material,” [Online]. Available: 

https://www.energihandbok.se/konstanter/varmeledningsformaga-och-u-varden-

for-olika-material. [Använd 18 09 2019]. 

[25]  H. Enberg, Minimikrav på luftväxling, En tolkning av Boverkets Byggregler, 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter, Socialstyrelsens allmänna råd och andra dokument, 

9 red., 2012.  

[26]  K. Holmlund, Interviewee, Uppdragsansvarig Projektör. [Intervju]. 21 10 2019. 

[27]  Boverket, ”Boverkets författningssamling,” Yvonne Svensson, 2017. 

[28]  FläktGroup, ”eCO TOP, Teknisk katalog,” 2019. 

[29]  Boverket, ”Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BBR,” 

2019. 

[30]  Elecosoft Consultec AB, ”Handledning, Kom igång med Bidcon,” Skellefteå, 2019. 

 

 

  

 


