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I 
 

Sammanfattning 

 
Samtidigt som kraven på energieffektivitet inom byggbranschen blir allt hårdare har 
klimatskalets utformning stor betydelse. Författarens uppgift är att utreda åt Sigma 
Civil AB hur ett verktyg som beräknar U-värden utformas samt att med hjälp av den 
göra en jämförande studie på yttertak och ytterväggar, med avseende på 
klimatskalets påfrestningar.  
 
Andra delar som ingår i klimatskalet är grundkonstruktioner men eftersom det är ett 
arbete som omfattar 10 veckor avgränsas arbetet till yttertak och ytterväggar. För att 
arbetet skulle kunna utföras på ett bra sätt som möjligt har författaren genom 
litteraturstudier i form av böcker, internetbaserade sidor och olika rapporter tagit del 
av information som hjälpt både vid utförande av beräkningsverktyget men också vid 
jämförelsen av byggdelar.  
 
Resultatet för den här studien visade att koljerntekniken på grund av sin täta struktur 
fungerar bäst av de takkonstruktioner som jämfördes i studien. I den analys som 
gjordes för väggkonstruktioner var det en yttervägg med PIR-isolering som klarade 
sig bäst. En av de slutsatser som jag drar av studien är att bättre isoleringsmaterial 
krävs för att klara framtidens krav på klimatskalet. Det andra som är viktigt att ta med 
sig från studien är att byggbranschen bör vara öppen för nya tekniker, som till 
exempel koljerntekniken och PIR-isoleringen.  

 

Nyckelord: Nära-nollenergibyggnad, U-värde, framtidens krav, klimatskal 

 



 
 

II 
 

Abstract  
 
While requirements increasingly become harder in the construction industry that it will 
be built energy efficient, buildings envelope design plays a very large part. My task is 
to investigate for Sigma Civil AB how a tool that calculates the U-value is formed as 
well as using it to make a comparative study on the roof and exterior wall, with 
respect for the building envelope external influences.  
 
Another part of the building envelope is the basic designs, but because it is a work 
where is only 10 weeks I need to delimit to the roof and exterior walls. In order that 
the work could be carried out in the best possible way I did literature study in form of 
books, internet based pages and various reports to receive information that helped 
me both when I was performing the calculation tool but also doing the comparison of 
the building parts.  
 
The result of this study showed that the koljern-technique because of its dense 
structure works best as a roof, compared to the other roofs in the study. In the 
analysis made for wall constructions, it was an exterior wall with PIR-insulation that 
worked best. One of the conclusions that I draw from this study is that better 
insulation needs to meet future requirements for the building envelope. The other 
thing that is important to take from the study is that the construction industry should 
be open to new technologies, such as the koljern-technique and PIR-insulation.  
 
Keywords: Near-zero energy building, U-value, future requirements, envelope 



 
 

III 
 

Förord 
 
Mitt examensarbete har gjorts som en sista del i min högskoleingenjörsutbildning 
inom byggteknik som omfattar 180hp. Utbildningen har gjorts på avdelningen för 
ekoteknik och hållbart byggande vid Mittuniversitetet, Campus Östersund.  
 
Här vill jag även passa på att tacka min handledare på Sigma Civil, Jan-Erik 
Lundgren för allt stöd under arbetet och för att jag har haft tillgång till en dator på 
kontoret i Umeå. Vill också rikta ett stort tack till alla på kontoret speciellt de på 
konstruktionsavdelningen för att de har stått ut med mig samt stöttat mig under hela 
arbetets gång. Vill även passa på att tacka min handledare på Mittuniversitetet Lars-
Åke Mikaelsson för all hjälp med att utforma rapporten.  
 
Ett stort tack till min familj för allt stöd under examensarbetets gång men framförallt 
för det stöd som jag fått under hela min utbildning.  
 
Umeå, juni 2016 
 
Alirio Garzon  

  



 
 

IV 
 

Innehållsförteckning 

 
1. Inledning ............................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund ........................................................................................................... 1 

1.2 Syfte .................................................................................................................. 1 

1.3 Problemformulering ........................................................................................... 2 

1.4 Avgränsningar ................................................................................................... 2 

2. Termer ................................................................................................ 3 

3. Teori .................................................................................................... 4 

3.1 Nomenklatur ...................................................................................................... 4 

3.2 U-värdes beräkning enligt SS-EN ISO 6946 ..................................................... 5 

3.2.1 Beräkning av U-värde ................................................................................. 5 

3.2.2 Homogena byggnadsdelar ......................................................................... 6 

3.2.3 Inhomogena byggnadsdelar ....................................................................... 7 

3.2.4 Luftspalt ...................................................................................................... 8 

3.3 Tidigare forskning.............................................................................................. 9 

3.3.1 Lätt väggkonstruktion ................................................................................. 9 

3.3.2 Tung väggkonstruktion ............................................................................... 9 

3.4 Påfrestningar ................................................................................................... 10 

3.4.1 Klimatskal ................................................................................................. 10 

3.4.3 Luft ........................................................................................................... 10 

3.4.4 Nederbörd ................................................................................................ 11 

3.4.5 Temperatur ............................................................................................... 11 

3.4.6 Vind .......................................................................................................... 12 

3.4.7 Fukt .......................................................................................................... 12 

3.5 Framtidens krav på klimatskal ......................................................................... 14 

4. Undersökningsmetod ........................................................................ 16 

4.1 Litteraturstudie ................................................................................................ 16 

4.2 Kvalitativ & kvantitativ metod .......................................................................... 16 

4.3 Jämförelse av konstruktioner .......................................................................... 16 

4.4 Reliabilitet & Validitet ...................................................................................... 17 

5. Resultat ............................................................................................. 18 

5.1 Beräkningsverktyg för U-värde ........................................................................ 18 

5.2 Takkonstruktion 1 ............................................................................................ 20 

5.2.1 Luft ........................................................................................................... 20 

5.2.2 Nederbörd ................................................................................................ 21 

5.2.3 Temperaturpåverkan ................................................................................ 21 



 
 

V 
 

5.2.4 Vind .......................................................................................................... 21 

5.2.5 Fukt .......................................................................................................... 21 

5.3 Takkonstruktion 2 ............................................................................................ 22 

5.3.1 Luft ........................................................................................................... 22 

5.3.2 Nederbörd ................................................................................................ 22 

5.3.3 Temperaturpåverkan ................................................................................ 23 

5.3.4 Vind .......................................................................................................... 23 

5.3.5 Fukt .......................................................................................................... 23 

5.4 Takkonstruktion 3 ............................................................................................ 24 

5.4.1 Luft ........................................................................................................... 24 

5.4.2 Nederbörd ................................................................................................ 24 

5.4.3 Temperaturpåverkan ................................................................................ 25 

5.4.4 Vind .......................................................................................................... 25 

5.4.5 Fukt .......................................................................................................... 25 

5.5 Väggkonstruktion 1 ......................................................................................... 26 

5.5.1 Luft ........................................................................................................... 26 

5.5.2 Nederbörd ................................................................................................ 26 

5.5.3 Temperaturpåverkan ................................................................................ 27 

5.5.4 Vind .......................................................................................................... 27 

5.5.5 Fukt .......................................................................................................... 27 

5.6 Väggkonstruktion 2 ......................................................................................... 28 

5.6.1 Luft ........................................................................................................... 28 

5.6.2 Nederbörd ................................................................................................ 28 

5.6.3 Temperaturpåverkan ................................................................................ 28 

5.6.4 Vind .......................................................................................................... 29 

5.6.5 Fukt .......................................................................................................... 29 

5.7 Väggkonstruktion 3 ......................................................................................... 30 

5.7.1 Luft ........................................................................................................... 30 

5.7.2 Nederbörd ................................................................................................ 30 

5.7.3 Temperaturpåverkan ................................................................................ 30 

5.7.4 Vind .......................................................................................................... 31 

5.7.5 Fukt .......................................................................................................... 31 

5.8 Väggkonstruktion 4 ......................................................................................... 32 

5.8.1 Luft ........................................................................................................... 32 

5.8.2 Nederbörd ................................................................................................ 32 

5.8.3 Temperaturpåverkan ................................................................................ 33 

5.8.4 Vind .......................................................................................................... 33 



 
 

VI 
 

5.8.5 Fukt .......................................................................................................... 33 

5.9 Väggkonstruktion 5 ......................................................................................... 34 

5.9.1 Luft ........................................................................................................... 34 

5.9.2 Nederbörd ................................................................................................ 34 

5.9.3 Temperaturpåverkan ................................................................................ 35 

5.9.4 Vind .......................................................................................................... 35 

5.9.5 Fukt .......................................................................................................... 35 

5.10 Jämförelse takkonstruktioner ........................................................................ 36 

5.10.1 Sammanställning av yttertak................................................................... 36 

5.10.2 Resultat av jämförelse ............................................................................ 38 

5.10.3 Slutresultat.............................................................................................. 39 

5.11 Jämförelse väggkonstruktioner ..................................................................... 39 

5.11.1 Sammanställning av ytterväggar ............................................................ 39 

5.11.2 Resultat av jämförelse ............................................................................ 41 

5.11.3 Slutresultat.............................................................................................. 42 

6. Diskussion ......................................................................................... 43 

7. Slutsatser .......................................................................................... 45 

8. Förslag till fortsatta studier ................................................................ 46 

9. Referenslista ..................................................................................... 47 

10. Bilagor ............................................................................................. 49 

 
 
 
 
Bilagor 
 

Bilaga A Beräkning takkonstruktion 1, med beräkningsverktyget 

Bilaga B Beräkning takkonstruktion 2, med beräkningsverktyget 

Bilaga C Beräkning takkonstruktion 3, med beräkningsverktyget 

Bilaga D Beräkning väggkonstruktion 1, med beräkningsverktyget 

Bilaga E Beräkning väggkonstruktion 2, med beräkningsverktyget 

Bilaga F Beräkning väggkonstruktion 3, med beräkningsverktyget 

Bilaga G Beräkning väggkonstruktion 4, med beräkningsverktyget 

Bilaga H Beräkning väggkonstruktion 5, med beräkningsverktyget 

Bilaga I Resultat för samtliga byggdelar 
  



 
 

1 
 

1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Kraven på energieffektivisering av hus och byggnader från samhällets sida ökar. 
Därför är det extra viktigt för alla i byggbranschen att ta del av och anpassa sig till 
dessa och försöka bygga utifrån ett mer ekologiskt hållbart perspektiv. 
Europaparlamentets och rådets direktiv menar att byggbranschen står för 40 % av 
Europeiska unionens energianvändning. Det är framförallt under drift tiden som den 
mesta energin går åt (Europaparlamentets och rådets direktiv, 2010).  
 
Idag har Sverige inte hårda krav på vad det är som gäller i frågan om byggnaders 
energianvändning och det kan komma att bli ett problem när det i framtiden blir 
hårdare krav. Även om det idag mest är enskilda beställare som kräver mer 
miljömedvetna byggnader börjar kraven från regeringen samt EU sakta men säkert 
bli hårdare i Sverige. Den 9 januari 2014 togs ett beslut av regeringen att boverket 
skulle göra en utredning för hur man ska definiera nära-nollenergihus när det gäller 
energiprestandan i en byggnad. Det som ligger till grund för den här rapporten är att 
EU har ett energiprestandadirektiv där alla nybyggnationer ska vara nära-
nollenergibyggnader senast den 31 december 2020. För byggnader som ägs av 
offentliga myndigheter är det andra krav som gäller, senast den 31 december 2018 
ska alla nybyggnationer vara nära-nollenergihus (Boverket, Rapport 2015:26). För att 
byggnader i framtiden ska vara nära-nollenergihus är det viktigt att ha ett klimatskal 
som klarar av de påfrestningar som byggnaden utsätts för, samtidigt som 
värmeförlusterna är så låga som möjligt.  
  
Tidigare forskning har gjorts på olika typer av energieffektiva väggkonstruktioner för 
morgondagens flerbostadshus. I den tidigare studien jämfördes lätta- och tunga 
väggkonstruktioner för sig, därför redovisade författarna två olika konstruktioner. 
(Freiling och Gredin, 2012).  
 
För att byggbranschen ska vara väl förberedd på det som komma skall, är det viktigt 
att vi redan idag börjar fundera på framtidens konstruktioner. Vad är det som kommer 
behövas konstruktionsmässigt för att klara boverkets definition av nära-nollenergihus, 
hur kommer det rent praktiskt fungera i Klimatzon 1 (Norrbottens län, Västerbottens 
län & Jämtlands län) på grund av kyla och snöstormar. Det företaget som redan nu 
börjar fundera på lösningar kommer att ha en stor fördel gentemot konkurrenterna, 
när det är dags att bygga utifrån ”framtidens” krav.  
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med den här studien är att undersöka och utreda åt Sigma Civil hur man kan 
konstruera tak och väggar för att klara framtidens krav på klimatskalet. 
Examensarbetets syfte är också att göra en jämförelse studie för att se hur Sigma 
Civils konstruktioner står sig gentemot andra företag och tekniker. Att ta fram ett 
verktyg för beräkning av byggdelars U-värde är också en viktig del i arbetet och ett av 
syftena. Det verktyget ska hjälpa författaren att utföra de beräkningarna som ska 
göras under examensarbetet.  
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1.3 Problemformulering 
 
Då ekologisk hållbarhet inte har haft hög prioritet inom konstruktion och 
byggbranschen har det oftast blivit att det byggs på samma gamla vis som det har 
gjorts under många år. Att det finns ett konkret krav från regeringen och 
Europaparlamentet på vad som måste förbättras, gör automatiskt att de som 
konstruerar byggnaderna strävar åt att försöka energieffektivisera genom att använda 
sig av ett bättre klimatskal än vad som används idag. Problemet är att alla inte vet 
hur man ska gå tillväga för att klimatskalet ska bli mer effektivt, därför har författaren i 
dialog med Sigma Civil AB bestämt att utreda följande frågor. 

 

 Hur utformar man ett verktyg för U-värdesberäkningar av byggdelar?  
 

 Hur energieffektiva är olika byggnadstekniker för yttertak och yttervägg med 
avseende på klimatskalets påfrestningar?  

 

1.4 Avgränsningar 

 
Det här arbetet omfattar 10 veckors heltidsstudier, därför avgränsar sig författaren till 
vissa delar. Avgränsningar som görs i arbetet är att endast utgå från en kvalitativ 
bedömning och kvantitativ bestämning. 
 
Därför kommer inte dessa parametrar att beaktas:  

 Beräkna ånghalter 

 Jämföra när olika påfrestningar uppstår samtidigt 
 

En annan avgränsning som kommer att göras, är att författaren kommer att jämföra 
olika tak- och väggkonstruktioner, men kommer inte att fokusera på 
grundkonstruktioner. Anledningen är att de flesta grundkonstruktioner är uppbyggda 
utifrån samma princip, därför är en jämförelse på ett kvalitativt och kvantitativt sätt 
mindre bra när det gäller grundkonstruktioner.   
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2. Termer  

 

BBR 22, Boverkets byggregler Det gällande regelverket för de tekniska egenskapskraven 

Betong Blandning av cement, vatten och ballast.  

Boverket Myndigheten för byggande, boende och samhällsplanering 

Cellplast Plast material som används för isolering av grund och väggar 

Energieffektivisering 
Betyder att man försöker minska energianvändning eller få mer 
nytta av den befintliga energianvändningen  

GN-Skiva 
Standard gipsskiva, för tak och vägg. Bra ljud- och 
brandegenskaper 

Gyproc 
Ett företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför 
lättbyggnadssystem med gipsbaserade byggskivor 

Koljernteknik  
Är en byggnadsteknik där ett byggelement kombinerar både 
bärförmåga och isolering.  

Köldbryggor 
Del av konstruktion där mer värme släpps ut på grund av sämre 
värmemotstånd, kan vara hörn, koppling med bjälklag etc.  

Lambdavärde, λ-värde Värmeledningsförmåga, värmekonduktivitet 

Limträbalk 
En balk som är uppbyggd av ihop limmade lameller som oftast 
är 45 mm tjocka 

Nära-nollenergihus, NNE 
En byggnad som klarar kraven för passivhus men inte använder 
mer energi än vad den själv tillför.  

Paroc Är en tillverkare av stenullsisolering 

PBL, Plan- och bygglagen 
Är den lag som reglerar planläggning av mark, vatten och 
bestämmelser kring byggande  

PIR-Isolering 
Det är ett isoleringsmaterial som har ett λ-värde på 0,024 
W/mK. Uppbyggt av plast med slutna celler.  

Skalmursskiva 
En skiva av stenull som används vid isolering av väggar 

Specifik energianvändning 
Det är byggnadens energianvändning fördelat på Atemp, uttrycks 
i kWh/m2 och år  

Utfackningsvägg 
Är en väggtyp som inte bär några vertikala laster, utan tar bara 
vindlast och egenvikt. Stommen består oftast av träreglar 

Tabell 2.1, Olika branschtermer som används i rapporten. 
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3. Teori  
 

3.1 Nomenklatur 

 

Beteckning Betydelse Enhet 

∆ 
Beskriver en differans, t.ex. ∆T påvisar en 
temp. skillnad 

 

ac Värmeöverföringskoefficient för konvektion (W/m2K, W/m2°C) 

ar Värmeöverföringskoefficient för strålning (W/m2K, W/m2°C) 

d Tjocklek (m) 

p 
Procent, t.ex. regelandel i ett inhomogent 
lager  

(%) 

R Värmemotstånd (m2K/W, m2°C/W) 

Rs Värmeövergångsmotståndet (m2K/W, m2°C/W) 

Rse Yttre värmeövergångsmotstånd (m2K/W, m2°C/W) 

Rsi Inre värmeövergångsmotstånd (m2K/W, m2°C/W) 

R𝑇
𝜆

 Totalt värmemotstånd λ-värdesmetoden (m2K/W, m2°C/W) 

R𝑇
𝑢  Totalt värmemotstånd U-värdesmetoden (m2K/W, m2°C/W) 

Rtot 
Totala värmemotståndet för en specifik 
byggnadsdel 

(m2K/W, m2°C/W) 

Uu 
Värmegenomgångskoefficient U-
värdesmetoden 

(W/m2K, W/m2°C) 

U Värmegenomgångskoefficient  (W/m2K, W/m2°C) 

Ukorr Korrigerad värmegenomgångskoefficient  (W/m2K, W/m2°C) 

λ-värde 
Värmeledningsförmåga, 
värmekonduktivitet 

(W/mK, W/m°C) 

Tabell 3.1, Beteckningar, betydelse samt enheter. 
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3.2 U-värdes beräkning enligt SS-EN ISO 6946 

 
När det gäller energihushållning måste man följa vad som står i Boverkets byggregler 
(BBR 22), men för beräkningar av byggdelars värmegenomgångskoefficient ska det 
beräknas enligt standarden SS-EN ISO 6946: 2007.  
 

3.2.1 Beräkning av U-värde 
 
U-värde står för värmegenomgångskoefficient och berättar hur god isoleringsförmåga 
en specifik byggnadsdel har. Det som påverkar U-värdet mest är de olika 
byggnadsmaterialens tjocklek och lambdavärde (λ-värde). För att veta om ett 
material har god isoleringsförmåga måste man kolla λ-värdet, ett lågt λ-värde är lika 
med en bra isoleringsförmåga.  
 
Som det går att se i tabell 3.2, har mineralull ett λ-värde på 0,037 W/mK medan 
betongens λ-värde är 1,7 W/mK, alltså har mineralull en bättre isolerande förmåga än 
betong. 
 

Material λ-värde 

Betong 1,7 W/mK 

Mineralull 0,037 W/mK 

Fasadtegel 0,6 W/mK 

Träregel 0,14 W/mK 

Gipsskiva 0,25 W/mK 

Tabell 3.2, λ-värde för några vanliga material 
 
För att kunna utföra korrekta beräkningar måste man även inkludera 
värmeövergångsmotstånden Rs som är värmen som överförs vid konstruktioners ytor 
beroende på konvektion och strålning. Det finns några givna konstanter för Rs som 
oftast används, annars går det att använda sig av formeln:  
 

𝑅𝑠 =
1

𝑎𝑟+𝑎𝑐
     

𝑎𝑟  = värmeöverföringskoefficient för strålning (W/m2K)  

𝑎𝑐 = värmeöverföringskoefficient för konvektion (W/m2K) 

 
 

Aktuell yta och värmeflödesriktning Värmeöverförings-
koefficient αi, αe 

W/m2K 

Värmeövergångs-
motstånd Rsi, Rse 

m2K/W 

inre, uppåtriktat värmeflöde – tak, värmegolv 10 0,10 
Inre, nedåtriktat värmeflöde – golv, (tak) 5,88 0,17 
Inre, oavsett värmeflödesriktning 7,69 0,13 
Yttre, oavsett värmeflödesriktning 25 0,04 

Tabell 3.3, Värmeöverföringskoefficienter och värmeövergångsmotstånd 
(Petersson, 2013 s. 495)  

 
 
 
 
 
 



 
 

6 
 

När man tar hänsyn till köldbryggor samt springor som kan påverka U-värdet så 
måste man också beräkna Ukorr.  

 

𝑈𝑘𝑜𝑟𝑟 = 𝑈 + ∆𝑈 

∆𝑈 = ∆𝑈𝑔 + ∆𝑈𝑓 + ∆𝑈𝑟 

∆𝑼𝒈 = 𝑃å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑎𝑣 𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑔𝑜𝑟 𝑜𝑐ℎ 𝑠𝑝𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟, 

𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒, 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 0 − 0,04 

∆𝑼𝒇 = 𝐾𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑘ö𝑙𝑑𝑏𝑟𝑦𝑔𝑔𝑜𝑟 𝑠𝑜𝑚 𝑢𝑝𝑝𝑠𝑡å𝑟 𝑣𝑖𝑑  

𝑓ä𝑠𝑡𝑎𝑛𝑜𝑟𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 

∆𝑼𝒓 = 𝑂𝑚𝑣ä𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑎𝑘 

 

3.2.2 Homogena byggnadsdelar 
  
Att en byggnadsdel är homogen betyder att varje lager är uppbyggt av ett och 
samma material. När man dimensionerar en vägg med enbart homogena lager är det 
mindre komplicerat än en vägg med inhomogena lager.  
 
 

Figur 3.1. Homogen väggkonstruktion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ta fram λ-värde för alla material, se figur 3.1. 
 
2. Ta fram värmeövergångsmotstånd (Rsi & Rse)  
samt kolla om det finns någon luftspalt.  
 
3. Beräkna värmemotståndet RTotalt 

𝑅𝑇𝑜𝑡= 𝑅𝑠𝑖+∑ 𝑅𝑖+𝑅𝑠𝑒
 

𝑅𝑖 =
𝑑

λ
 

4. Ta fram U-värdet med hjälp av RTot: 
 

𝑼 =
𝟏

𝑹𝑻𝒐𝒕
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3.2.3 Inhomogena byggnadsdelar 
 
En inhomogen byggnadsdel betyder att inte alla lager är uppbyggda på enbart ett 
material, det kan till exempel vara en regelvägg där ett lager består utav regel och 
isolering. Det som sker är att regeln kommer att släppa ut mer värme än isolering, 
därför ska hänsyn tas till inhomogena lager och beräknas enligt standarden SS-EN 
ISO 6946: 2007.  
 
 

Figur 3.2, Inhomogen 
väggkonstruktion 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.  Ta fram λ-värde för alla material, se figur 3.2. 

2. Ta fram värmeövergångsmotstånd (Rsi & Rse)  
samt kolla om det finns någon luftspalt.  

3. Beräkna regelandel i det inhomogena lagret.  

4. Beräkna RTot med hjälp av λ-värdesmetoden 
och U-värdesmetoden.  

λ – värdesmetoden:  

λ𝑠 = 𝑝1 ∗ λ1 + 𝑝2 ∗ λ2 

𝑅𝑇
λ = 𝑅𝑠𝑖 +

𝑑

λ𝑠
+ ∑

𝑑

λ
+ 𝑅𝑠𝑒 

U – värdesmetoden:   

𝑅𝑇1 = 𝑅𝑠𝑖 +
𝑑

λ1
+ ∑

𝑑

λ
+ 𝑅𝑠𝑒 

𝑅𝑇2 = 𝑅𝑠𝑖 +
𝑑

λ2
+ ∑

𝑑

λ
+ 𝑅𝑠𝑒 

𝑈𝑈 =
1

𝑅𝑇
𝑈 =

𝑝1

𝑅𝑇1
+

𝑝2

𝑅𝑇2
 

𝑅𝑇
𝑈 =

1

𝑈𝑈
 

5. Beräkna medelvärdet av λ-värdesmetoden och 
U-värdesmetoden.  

𝑅𝑇𝑜𝑡 =
𝑅𝑇

λ + 𝑅𝑇
𝑈

2
 

𝑼 =
𝟏

𝑹𝑻𝒐𝒕
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3.2.4 Luftspalt  
 
I ett klimatskal är det vanligt att det förekommer luftspalter. Det kan vara en väl 
ventilerad luftspalt, en svagt ventilerad och en icke ventilerad luftspalt. För att få fram 
värmemotståndet i luftspalten finns det färdiga tabeller och standarder.  
 
För icke ventilerade luftspalter gäller:  
 

          Tabell 3.4, Thermal resistance of unventilated air layers with high emissivity surfaces  
           (SS-EN ISO 6946:2007)  

 
 
För de luftspalter som är ventilerade kommer luftspalten och de material som ligger 
på utsidan inte att ha någon värmeisolerande förmåga. Därför sätts alla 
värmemotstånd, R till = 0. Det som också förändras är att yttre 
värmeövergångsmotståndet, Rse ändras och blir samma som inre 
värmeövergångsmotståndet, Rsi (SS-EN ISO 6946: 2007).  
 
 
Tabell 3.4 som är för icke ventilerade luftspalter kan även användas för svagt 
ventilerade luftspalter. Det som skiljer då är att halva tabellvärdet får användas.  
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3.3 Tidigare forskning 
 
Tidigare forskning som gjorts inom området för nära-nollenergibyggnaders klimatskal 
har varit inriktade på väggkonstruktioner. Det har varit konstruktioner som använts i 
projekt där entreprenören profilerat som energieffektiva flerbostadshus. Enligt Freiling 
och Gredin var det en lätt väggkonstruktion samt en tung väggkonstruktion som de 
ansåg var de bästa, utifrån parametrarna regnskydd, vindskydd, ångtäthet, 
värmeisolering samt övrigt (Freiling och Gredin, 2012). 
 

 3.3.1 Lätt väggkonstruktion   
 

 Figur 3.3, Uppbyggnad av väggtyp 3  
Horisontalt snitt (Freiling och Gredin, 2012) 

 
3.3.2 Tung väggkonstruktion 

 

 

Figur 3.4, Uppbyggnad av väggtyp 5  
Horisontalt snitt (Freiling och Gredin, 2012) 

 
 
 
 
 
 

Material Tjocklek (mm) 

Tjockputs 20 

Mineralull 50 

Glasroc H Storm 9 

Stålregel + Min. ull 170 

Polyetenfolie 0,2 

 Träregel + Min. ull 45 

Gyproc GNE 13 
Tabell 3.5, Materialdata av väggtyp 
3 (Freiling och Gredin, 2012) 
 
Tjocklek = 307 mm 
U-värde = 0,169 W/m2°C 
CC-avstånd regel 450mm 

 

Material Tjocklek (mm) 

Tjockputs 10 

PIR-Isolering 150 

Cementfiberskiva 2,4 

Betong 152 

Cementfiberskiva 2,4 
Tabell 3.6, Materialdata av väggtyp 
5 (Freiling och Gredin, 2012) 

 
Tjocklek = 317 mm 
U-värde = 0,15 W/m2°C 
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3.4 Påfrestningar  
 

3.4.1 Klimatskal 
 
Klimatskalet är den yttersta delen av en byggnad, den som omsluter huset. Ett 
klimatskal består av yttertak, ytterväggar och grundkonstruktion. I ett klimatskal ingår 
även fönster och ytterdörrar som hjälper till att hålla värmen inomhus. Klimatskalets 
viktigaste funktion är att skydda byggnaden mot de påfrestningar som uppstår 
horisontellt och vertikalt. Påfrestningar kan vara till exempel snöfall, regn och vind. 
För att klimatskalet ska klara av de påfrestningar som den utsätts för är det viktigt att 
det är uppbyggt på ett bra sätt. Om ett klimatskal inte är rätt utformat är det olika 
problem som kan uppstå, det kan vara läckage av vatten som har regnat in eller 
fuktskador.  
 
När ett klimatskal ska konstrueras är det viktigt att man tar hänsyn till tre faktorer.  
 
1. Byggdelens värmegenomgångskoefficient, U-värde (Gäller även fönster). 
2. Se till att minimera inträngande luft, det ska vara lufttätt. 
3. Vind skyddat för att kalluft inte ska tränga in i konstruktionen.   
 
I kap 6 i Boverkets Byggregler, BBR (BFS 2015:3), redovisas de krav som ställs när 
det gäller termiskt klimat. Dels är det klimatskalets betydelse för människors 
upplevelse av inomhusklimatet. Det som påverkar människans upplevelse är 
lufttemperaturen, omgivande ytors temperatur och kyleffekten. Ett bra klimatskal, bra 
ventilation och ett bra värmesystem gör inomhusklimatet till en positiv upplevelse för 
människor.  
 

3.4.3 Luft  
 
När luft passerar en byggnads klimatskal innebär det att det finns luftläckage i 
konstruktionen. Om en byggnad inte är tillräckligt bra luftläckageskyddat är det stor 
chans att det sker konvektionsfukt från inomhusluften till resten av klimatskalet. 
Eftersom luften sen kan kondenseras är det stor risk att fukt uppkommer, därför är 
det viktigt att lufttäta klimatskalet väldigt noggrant (Paroc, u.å.).  
 
Luftrörelserna i klimatskärmen uppstår när det sker temperatur- och tryckskillnader 
mellan utsidan och insidan.  
  

  Figur 3.5, b. Lufttäthet (Paroc, u.å.) 
 

Bilden visar de tre olika effekterna som påverkar luftrörelsen i en byggnad.  
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1. Vindeffekten Vindtryck orsakar luftläckage. Kalluft pressas in genom 

springor på lovartsidan och varm luft pressas ut genom den 
större delen av den övriga stommen. 

2. Skorstenseffekten Huset fungerar som en skorsten, varm luft stiger och kan 
försvinna ut genom öppningar i husets övre delar och kall 
luft dras in runt golv och golvlister för att ersätta den varma 
luften. 

3. Ventilationseffekten  Mekaniska och passiva ventilationssystem byter avsiktligen 
ut inomhusluften med ”friskare” utomhusluft. Trycksatta 
system blåser in luft i huset, trycklösa system blåser ut luft 
och balanserade system tar in lika mycket luft som de 
trycker ut.  

  Tabell 3.7, Effekter som orsakar luftrörelse (Paroc, u.å.) 

 
När luft läcker transporterar den både fukt och värme ut från byggnaden, i form av 
vattenånga som sedan kan kondenseras i klimatskärmen. Detta medför att det kan 
uppkomma allvarliga fuktskador i klimatskalet, därför är det viktigt att ha en 
diffusionspärr eller plastfolie inte allt för långt in i isoleringen (Paroc, u.å.).  
 
För att vara säker på att en konstruktion är lufttät kan man förse insidan med en 
heltäckande plastfolie. Om en plastfolie används kan den monteras en bit in i 
isoleringen för att undvika skador vid elinstallationer, det medför en liten risk eftersom 
isoleringen kan fuktskadas. Den bör ligga mellan 45-70 mm in i isoleringen. En 
platsgjuten betongkonstruktion utan sprickor fungerar också som lufttätning eftersom 
den är helt solid (Paroc, u.å.).  
 

3.4.4 Nederbörd  
 
Nederbörd kan vara både snö eller regn. Det som påverkar ytterväggar och tak för 
det mesta är regn och smältvatten från snö och is. I kombination med vind blir 
nederbördens påverkan mycket större eftersom regndroppar kan blåsas in i 
byggnadens klimatskal. När regn och blåst kombineras blir det att regnet faller mot 
byggnadens klimatskal i en horisontell riktning, skulle det då finnas sprickor i fasaden 
är det enkelt för regnet att tränga sig genom. (Teknikhandboken, u.å.)  
 
För att skydda vägg- och takkonstruktioner från nederbörd är det yttre materialets 
viktigaste funktion att hindra vatten från att tränga in i bakomliggande material. I de 
flesta takkonstruktioner är det viktigt att ha någon typ av takpapp för att försäkra sig 
om att taket blir tät eftersom takplattor, plåt eller sedum inte är helt solida material.  
När det gäller väggar brukar fasadmaterialet fungera som nederbördsskydd, men det 
går även att ha en luftspalt bakom fasaden för att eventuellt vatten ska rinna ut 
(Petersson, 2013 s.64). Om luftspalten bakom en skalmur inte är tillräckligt bred kan 
olika problem uppstå, bland annat att bruk tränger ut i luftspalten och orsakar tätheter 
(Fuktsäkerhet, u.å.)  
 

3.4.5 Temperatur  
 
Då klimatet inte går att påverka, måste klimatskalet för en byggnad vara konstruerat 
för att klara av klimatförändringar. En faktor som påverkar mycket är temperatur 
skillnaden inomhus och utomhus. När temperaturen utomhus är kallare än 
inomhustemperaturen vill den varma luften transporteras ut för att jämna ut 
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temperaturen. Värmeöverföringen i en byggnad sker antingen via konvektion, 
värmeledning eller värmestrålning, därför är isolering utformad för att reglera de olika 
delarna av värmeöverföring (Paroc, u.å.).  
 
Konvektion: Konvektion är luftrörelser som kan uppstå i byggdelar om det inte är 
helt lufttät. Det som påverkas mest av konvektion är framförallt isoleringsmaterialet. 
Konvektion leder till stora energiförluster och risk för kondens. För att förhindra 
konvektion kan man använda sig av täta och tunga material, eftersom det förhindrar 
luften från att röra sig (Ekobyggportalen, u.å.).  
 
Värmeledning: Värmeledning kan ske i fast, flytande eller gasform. Vad som händer 
är att där temperaturen är högre och har högre rörelseenergi överförs det till 
närmaste partiklar med lägre temperatur och rörelseenergi för att jämna ut 
temperaturen (Energihandboken, u.å.). Till exempel om det är 20°C inomhus och  
-20°C utomhus vill partiklarna jämna ut temperaturen, därför behövs det bra med 
värmeisolering så att all värme inte släpps ut genom byggnadens klimatskal.  
 
Värmestrålning: Strålning sker när energi transporteras utan hjälp av något medium. 
Det kan vara i form av vågrörelser eller en ström av partiklar som rör på sig. När det 
är värme som transporteras är det elektromagnetisk strålning som har en specifik 
våglängdsintervall med samma hastighet som ljuset, 299 792 458 m/s 
(Energihandboken, u.å.).  
 
Värmeisolering i en byggnad är framförallt viktig för två olika anledningar, den 
viktigaste anledningen har med det termiska klimatet att göra alltså inomhusklimatet. 
De krav som finns från folkhälsomyndigheten är att temperaturen inomhus måste 
vara minst 20°C om man mäter med en vanlig termometer (Folkhälsomyndigheten, 
u.å.). Den andra viktiga anledningen har med byggnadens energianvändning att 
göra, att ur ett ekologiskt perspektiv begränsa mängden tillförd energi till byggnaden.    
 

3.4.6 Vind  
 
De problem som vinden kan orsaka i en byggnads klimatskal är dels att den skapar 
påtvingad luftrörelse i isoleringen, därför kan det uppstå värmeförluster via 
konvektion. Det andra som är ett större problem som kan orsakas om klimatskalet 
inte har vindskydd, det är att fukt uppstår på grund av luftrörelsen i isoleringen 
(Paroc, u.å.).  
 
Som vindskydd kan man använda sig av olika typer av vindskivor där 
lufttrycksdifferenser kan tänkas förekomma, därför är ett exempel att sätta en 
vindskiva i direkt anslutning till isolering om det finns en ventilerad luftspalt på 
utsidan. Som vindskydd går det också bra att använda vindskyddspapp eller 
vindskyddsfolie, då är det viktigt att materialet är diffusionsöppet så att fukten kan 
vandra igenom konstruktionen utan att fastna i isoleringen (Paroc, u.å.).  
 

3.4.7 Fukt  
 
Fukt är ett mycket stort skadeproblem som brukar uppstå i en byggnads klimatskal, 
dels för att det kan uppstå genom nederbörd men även inifrån genom kondens eller 
byggfukt. Därför är det viktigt att både tak och vägg utformas på ett sådant sätt att de 
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enskilda materialen inte kan överstiga det högsta tillåtna fukttillståndet enligt 
Boverkets Byggregler, BBR 22 kap 6 (BFS 2015:3).   
 
För att lite fukt som möjligt ska finnas i byggnadsdelen är det viktigt med material i en 
konstruktion som samverkar på ett bra sätt samt en bra ventilation i hela byggnaden. 
För de platsbyggda elementen är det även viktigt att ventilera tillräckligt för att uppnå 
lite byggfukt som möjligt, annars kan det bli ett problem i senare skede när 
byggnaden brukas.  
 
Det finns många sätt för fukten att tränga sig in i en byggdel, men de tre vanligaste 
sätten för fukten att transporteras på är genom:   
 

Diffusion Diffusion betyder att transporten sker som vattenånga som sedan 
diffunderar från högre till lägre ånghalt. Det som får fukten att transporteras 
är skillnaden i ånghalt mellan olika skikt. Det som avgör hur stort eller litet 
flödet blir är tätheten i byggdelen, till exempel om det finns en diffusionspärr 
eller dylikt. 
 

Fuktkonvektion Fuktkonvektion är när vattenångan som finns följer med luft som håller på 
att läcka ut, på det viset så är det en risk att stora mängder med fukt 
transporteras från insidan till utsidan av klimatskalet. Problemet med 
konvektion är om luften kyls ner på vägen ut, för då sjunker ånghaltens 
mättnadsvärde och leder till att vattenångan kondenserar.   
 

Kapillärsugning När fukt transporteras via kapillärsugning så betyder det att fukten förflyttar 
sig via material i vätskefas. Det som avgör hur mycket som transporteras är 
vad materialet har för kapillaritet, det beror på hur materialet är uppbyggt 
samt porstrukturen. De material som inte suger vatten kallas för 
kapillärbrytande, det kan vara t.ex. en luftspalt bakom fasaden.  
 

Tabell 3.8, Fukttransport (Fuktsäkerhet, u.å.) 
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3.5 Framtidens krav på klimatskal 
 
Europeiska unionen har tagit fram ett energiprestanda direktiv som innehåller ett 
antal huvudsakliga krav. I direktivet som tagits fram bestäms att alla nybyggnationer 
ska vara nära-nollenergihus senast 2021. För byggnader som ägs av offentliga 
myndigheter är det 2019 som gäller. Ett av de krav som tagits fram är ett minimikrav 
för energiprestandan i nya byggnader. För att uppfylla de krav som Europeiska 
unionen har satt som minimum är det viktigt att klimatskalet utformas för att släppa ut 
minimalt med värme.  
 
Boverket har efter uppdrag från regeringen tagit fram hur ”nära-nollenergihus” ska 
definieras i Sverige. Det som är ett problem är att Sverige är uppdelat i 4 olika 
klimatzoner och varje behöver sin egen definition.  

 

Tabell 3.9, Sveriges klimatzoner (Rockwool, u.å) 

 
Dagens krav för flerbostadshus specifika energianvändning. 

 
Tabell 3.10, Byggnader som har annat uppvärmningssätt än elvärme, zon III (Boverket, 2015:3) 

 
 
 

Klimatzon I – Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. 
 
Klimatzon II – Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. 
 
Klimatzon III – Jönköpings, Kronobergs, Östergötlands, Södermanlands, Örebro, 
Västmanlands, Stockholms, Uppsala, Gotlands och Väster Götalands län utom 
Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö kommun.  
 
Klimatzon IV – Kalmar, Skåne, Hallands och Blekinge län Samt Härryda, 
Mölndal, Partille och Öckerö kommun. 
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Boverket har utifrån regeringens uppdrag definierat ”nära-nollenergihus” för klimatzon 
III.  
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3.11, Förslag till energikrav för olika byggnadskategorier (Boverket, Rapport 2015:26) 

   
Skillnaden mellan dagens krav och framtidens krav ligger på ca 30 % förbättring. 
Från 80 [kWh/m2,år] till 55 [kWh/m2,år] i ett flerbostadshus.  
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4. Undersökningsmetod 
 

4.1 Litteraturstudie 

 
Den information som har används under studien har inhämtats genom böcker, 
internetbaserade sidor och rapporter. All litteratur har studerats och analyserats 
grundligt för att få en bra förståelse över de krav som ställs samt hur de olika 
materialen påverkar ett klimatskal.  
 
Informationen som tagits från internetbaserade sidor och rapporter har verifierats 
genom att författaren har kontrollerat utgivare. Därför har stor del av litteraturen 
bestått utav lagtexter och välkända företags egna skrifter.  
 

4.2 Kvalitativ & kvantitativ metod 
 
En kvalitativ bedömning utförs genom att samla information och följa de regler som 
ställs hos det objekt som undersöks (Petersson, 2013 s. 72).  
 
En kvantitativ bestämning går ut på att ta del av siffror och beräkna sig till ett resultat. 
Genom att göra ett fullskaleförsök och direkta mätningar kan ett tillstånd fastställas, 
det är en annan form av kvantitativ bestämning (Petersson, 2013 s. 71).  
 
Den här studien har genomförts utifrån en kombination av de båda metoderna. 
Utformningen av beräkningsverktyget och U-värdesberäkningar för de enskilda 
byggnadsdelarna är utförda med en kvantitativ metod. Den jämförelsen mellan olika 
konstruktioner som gjorts i examensarbetet är utförd på ett kvalitativt sätt.  
 

4.3 Jämförelse av konstruktioner 
 
Den jämförelsen som gjorts i studien utgår ifrån en kvalitativ bedömning. Där 
författaren har samlat information om de risker som finns med de berörda materialen 
och vad som kan leda till störst skador i konstruktionen. De funktionskrav som har 
jämförts i studien är:  

 Fuktskydd 

 Luftläckageskydd  

 Nederbördsskydd 

 Vindskydd 

 Värmeskydd 
 
En annan viktig parameter är tjockleken kontra U-värde. De U-värdesberäkningar 
som redovisas i studien är utförda med beräkningsverktyget genom en kvantitativ 
bestämning, se bilaga A-I.  
 
Jämförelsen av byggnadsdelar är utförd genom att jämföra de fem funktionskraven 
var för sig. I sammanställningen har författaren ställt byggnadsdelarnas specifika 
material för var och en av funktionskraven mot varandra, se tabell 5.9 & 5.11.  
När jämförelsen utfördes utgick författaren från tjocklek kontra U-värde samt 
klassade varje konstruktion mellan 1-3 (tak) och 1-5 (Vägg) för varje funktionskrav. 
Där 1 betyder lägst risk för skador och 3/5 betyder högst risk för skador.  
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4.4 Reliabilitet & Validitet 
 
Validitet används för att beskriva trovärdigheten på det data som har samlats in och 
brukats i studien (Mdh, 2014). För att öka validiteten har författaren endast utgått 
ifrån pålitliga källor vid den jämförelse som har utförts. De beräkningar som har gjorts 
i samband med beräkningsverktygets framställning utgår ifrån SS-EN ISO 6946: 
2007.  
 
Reliabilitet grundar sig i att de mätningar och undersökningar som utförts relaterar till 
den ursprungliga frågan, i denna studie gäller det frågeställningarna som författaren 
valt att svara på (Mdh, 2012). Reliabiliteten i detta arbete har tillsammans med den 
externa handledaren säkerställts genom att granska de metoder som författaren har 
använt i studien.  
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5. Resultat  
 

5.1 Beräkningsverktyg för U-värde 
 
Utifrån Sigma Civils behov av ett verktyg som beräknar U-värden för olika 
byggnadsdelar har författaren utformat en Excel-fil som är programmerad för det 
ändamålet. Utifrån standarden SS-EN ISO 6946: 2007 har författaren tagit fram de 
formler som används vid beräkning av U-värden och med hjälp av formlerna utformat 
ett beräkningsverktyg. För bättre förståelse se kapitel 3.2.  
 
Beräkningsverktyget fungerar så att man i rubriken skriver vilken byggnadsdel det är 
som beräknas (1). Sedan fyller man i yttre och inre värmegångsmotstånd (2), 
beroende på om det är ett tak, en vägg eller en grund som ska beräknas. När det är 
klart väljer man i scrollistan (3) vilket material som skall användas. När man valt vilket 
material som skall användas kommer λ-värdet automatiskt upp, därefter är det bara 
att fylla i tjockleken (4) för det specifika skiktet. Om något av skikten är inhomogena 
fyller man i spalt nummer två (5) genom att välja material och längst ner fyller man i 
hur stor procent (6) av det specifika skiktet material 2 utgör. När allt är ifyllt beräknar 
den automatiskt ut ett U-värde för byggdelen (7).  
 

 
  Figur 5.1, Beskrivning hur beräkningsverktyget används 

 
Om en luftspalt finns i byggdelen har författaren med hjälp av standarden SS-EN ISO 
6946 utformat ett hjälpmedel. Beroende på luftspaltens bredd och vilket håll luften är 
riktad kommer det fram ett λ-värde för just den luftspalten, gäller icke ventilerade 
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luftspalter. Det resultatet som kommer fram är länkat till materiallistan och utifrån den 
är det bara att lägga till luftspalten i beräkningsverktyget, se bilaga J.  
 
För ventilerade luftspalter finns det en funktion där bredd för utanpåliggande material 
och luftspalt anges, det är för att tjockleken som visas i slutsidan överensstämmer 
med byggdelens tjocklek, se bilaga J.  
 
På sida nummer två finns en resultat sida, där varje byggdel redovisas med tjocklek 
samt U-värde. Med hjälp av den slutsidan är det enkelt att sedan redovisa alla 
byggdelars U-värde i ett och samma dokument, se bilaga I.  
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5.2 Takkonstruktion 1 
 
Första taket som väljs i studien är ett tak som skall byggas i Kvissleby utanför 
Sundsvall. Det är ett ekologiskt hus som har klimatneutral drift. Det som är intressant 
med det här taket är att det byggs med koljernteknik som är en uppfinning av Åke 
Mård (MRD Bygg AB, 2014).  
 
”Att göra som vi alltid gjort för oss inte framåt. Kvisslebyhuset står för något nytt. Med 
innovativa lösningar hämtade ur grundläggande förutsättningar för livet på jorden 
skapar vi ekonomiskt och miljömässigt hållbara bostäder i ett ekologiskt hus.”(MRD 
Bygg AB, 2014)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 5.2, K10 KOLJERN®-detalj: Vägg-tak-långsida-vertikalsnitt (Koljern, u.å. a) 

Material Tjocklek (mm) λ – värde 
(W/mK) 

R 
(m2K/W) 

Sedum 30 0,5 0,06 

Takpapp 0,2 - - 

Klistrat cellglas 50 0,041 1,22 

Cellglas 100 0,041 2,44 

Koljernelement 208 0,088 2,36 

Halotex D50 0,2 - - 

Cellglas 50 0,041 1,22 

Glespanel 50 0,14 0,357 

Vit laserad slät 
spont/Krysslaminerat trä 

15 0,14 0,107 

    

Tjocklek byggnadsdel (mm) 503   

    

Totalt u-värde 0,126 W/m2K   
Tabell 5.1, Materialdata takkonstruktion 1 

 

5.2.1 Luft 
På insidan av koljernelementet finns det en Halotex D50, det är en lufttät ångbroms. 
Den fungerar mer som en diffusionspärr eftersom den inte är lika tät som en 
ångspärr. Det är bra eftersom den har en dubbelriktad ångtransport och tillåter 
eventuell byggfukt att torka ut (Mataki, u.å.).  
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5.2.2 Nederbörd 
Byggdelens yttre material är det som skyddar mot nederbörd därför är det uppbyggt 
av en kombination mellan moss sedum och takpapp. Eftersom det inte går att 
garantera att sedumtaket är helt tät är det viktigt att med hjälp av en takpapp se till att 
nederbörd inte tränger igenom och förstör bakomliggande konstruktion.  
 

5.2.3 Temperaturpåverkan 
Det som är utmärkande för koljerntekniken är att hela grunden för taket är uppbyggd 
av isolerande material. På det viset är det enkelt att säkerställa ett bra inomhusklimat 
och det är enkelt att hålla nere energikostnader (Länsstyrelsen Gävleborg, u.å).  
 

5.2.4 Vind 
Som vindskydd i den här takkonstruktionen är det koljernelementet och 
foamglaset(cellglas) som står för den delen. Eftersom cellglas består av slutna 
glasceller är det i princip omöjligt för vinden att tränga igenom konstruktionen 
(Länsstyrelsen Gävleborg, u.å).  
 

5.2.5 Fukt 
För att förhindra fuktproblem har koljernelementet minst 50 mm cellglas på båda 
sidor. Eftersom cellglaset består av hermetiskt slutna glasceller kan materialet i 
princip inte genomfuktas. Det är viktigt att materialet inte blir fuktskadat eftersom 
koljerntekniken också är bärande (Länsstyrelsen Gävleborg, u.å).  
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5.3 Takkonstruktion 2 
 
Takkonstruktion 2 är en konstruktion som har använts på Sigma Civil under olika 
projekt. Det är en standard variant av ett tak som har använts vid projektering av 
flerbostadshus.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Figur 5.3, Takkonstruktion 2 från Sigma Civil 

 
Material Tjocklek (mm) λ – värde 

(W/mK) 
R 

(m2K/W) 

Dubbelfalsad plåt 0,6 - - 

Underlagspapp 0,2 - - 

Råspont 23 0,21 0,11 

Ventilerat yttertak av plåt 95 - 0,15 

Isover vempro 0,2 - - 

Mineralull 315 0,036 8,75 

66 LC40 c1200, 5,5 % 315 0,14 2,25 

Icke ventilerat uppåtriktat 28 - 0,16 

Gips 13 0,25 0,052 

    

Tjocklek byggnadsdel (mm) 475   

    

Totalt u-värde 0,124 W/m2K   
Tabell 5.2, Materialdata Takkonstruktion 2 

 

5.3.1 Luft 
För att lufttäta den här takkonstruktionen används Isover Vempro som är en non-
wowenförstärkt polypropenduk, duken är lufttät samt diffusionsöppen för att på ett bra 
sätt släppa igenom ångan (ISOVER, u.å, b).  
 

5.3.2 Nederbörd 
Takets yttre material är dubbelfalsad plåt som med hjälp av underlagspappen 
fungerar som regnskydd för att inget vatten ska tränga in i konstruktionen. För att ge 
stabilitet till taket ligger råsponten på 45 mm spikläkt som har ett centrum avstånd på 
600 mm.  
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5.3.3 Temperaturpåverkan 
Det här taket är isolerat med 315 mm mineralull i form av Paroc eXtra träregelskiva. 
Det är två träregelskivor, den som ligger överst är 145 mm och den andra är 170 mm. 
Genom båda isolerings skivorna finns det limträbalkar på c1200, de utgör en 
köldbrygga som man måste ta hänsyn till.  
 

5.3.4 Vind 
Under spikläkten ligger vindskydd i form av Isover vempro, det finns där för att 
framförallt se till att vinden inte blåser runt eller igenom isoleringen. Det är viktigt att 
den är helt tät för att inte påverka bakomliggande material (ISOVER, u.å, b).  
 

5.3.5 Fukt 
Takkonstruktionen har två luftspalter ena under råsponten och den andra under 
isoleringen, de är dels till för att ventilera bort eventuell fukt i konstruktionen. 
Spikläktarna som skapar luftspalten används för att fästa råspont samt gipsskivor.  
 
Eftersom vindskyddet har ett lågt ånggenomgångsmotstånd är det svårt för fukten att 
via diffusion fastna i takkonstruktionen (ISOVER, u.å, b).    
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5.4 Takkonstruktion 3  
 
Takkonstruktion 3 är en konstruktion som Isover har utvecklat med hjälp av sina 
isoleringsmaterial. Det är ett tak som fungerar bra i byggnader med normal 
fuktbelastning som t.ex. bostäder.  
 

  Figur 5.4, S: 301 Snedtak med skivor (ISOVER, u.å, a) 
 
 

Material Tjocklek (mm) λ – värde 
(W/mK) 

R 
(m2K/W) 

Takpannor 75 - - 

Ventilerad luftspalt - - 0,15 

Underlagspapp 0,2 - - 

ISOVER Takboard 33 20 0,033 0,60 

Råspont 22 0,21 0,105 

Icke ventilerad luftspalt 25 - 0,16 

ISOVER Takstolsskiva P 37 195 0,037 5,270 

Träbalk 10 % 220 0,14 1,393 

ISOVER Plastfolie 0,2 - - 

ISOVER UNI-skiva 35 95 0,036 2,7 

Träregel, horisontell 10 % 95 0,14 0,679 

Gyproc GPL 13 Planum 13 0,25 0,052 

    

    

Tjocklek byggnadsdel (mm) 515   

    

Totalt u-värde 0,133 W/m2K   
  Tabell 5.3, Materialdata takkonstruktion 3 
 

5.4.1 Luft 
För att förhindra luftläckage i takkonstruktion 3 används en ISOVER plastfolie. Den 
ligger 95 mm in i isoleringen och agerar både som luft- och ångspärr.  
  

5.4.2 Nederbörd 
Som yttre skydd är det vanliga takpannor som används i samverkan med 
underlagspapp. Underlagspappen används som vattenavledande för det vatten som 
takpannorna inte klarar av att avleda. Mellan fasadmaterialet och pappen finns det 
strö- och bärläkt som har dubbla funktioner, dels används det som luftspalt men 
också för att fästa takpannorna.  
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5.4.3 Temperaturpåverkan 
Som värmeisolering finns det tre olika skikt med mineralullsskivor, första som är 20 
mm och ligger direkt under pappen, andra som är 195 mm och det tredje lagret som 
är 95 mm. Mellan de två tjockaste lagren med isolering finns det plastfolie, den 
fungerar som lufttätning och ångbroms.  
 

5.4.4 Vind 
Takkonstruktion 3 har inget speciellt vindskydd varken på utsidan eller insidan av 
isoleringen. Det kan leda till luftrörelser isoleringen (SP, u.å.).  
 

5.4.5 Fukt 
I den här konstruktionen finns det några risker som kan leda till fuktskador, dels att 
det inte finns något vindskydd för att skydda isoleringen. En annan risk som finns 
med den här konstruktionen är att plastfolien inte släpper igenom någon ånga och 
därför kan orsaka fukt i den innersta isolerings skivan (SP, u.å.).  
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5.5 Väggkonstruktion 1 
 
Den här väggkonstruktionen är också framställd med koljern teknik, den kommer att 
användas som yttervägg när man bygger Kvissleby huset (MRD Bygg AB, 2014).  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figur 5.5, K04 KOLJERN® Väggelement (Koljern, u.å, b) 

 
 

Material Tjocklek (mm) λ – värde 
(W/mK) 

R 
(m2K/W) 

Steni-Skiva 6 - - 

Luftspalt 25 - 0,1 

Cellglas 50 0,041 1,22 

Koljernelement  208 0,088 2,36 

Cellglas 50 0,041 1,22 

Halotex D50 0,2 - - 

Krysslaminerat trä 70 0,12 0,583 

    

Tjocklek byggnadsdel (mm) 409   

    

Totalt u-värde 0,177 W/m2K   
Tabell 5.4, Materialdata Väggkonstruktion 1 

 

5.5.1 Luft 
Den lufttäta ångbromsen Halotex D50 sitter på insidan av isoleringen, den skyddar så 
att det inte ska ske några luftrörelser i isoleringen. Den har även en dubbelriktad 
ångtransport och det gör att eventuell byggfukt enkelt kan torka genom att 
transporteras bort från konstruktionen (Mataki, u.å.).  
   

5.5.2 Nederbörd 
Som skydd för nederbörd är det Steni-skivan som skyddar resten av konstruktionen 
från bland annat slagregn. Det som hjälper Steni-skivan att ventilera bort nederbörd 
som trängt in är den luftspalt som hattprofilen skapar bakom fasaden.  
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5.5.3 Temperaturpåverkan 
Värmeisoleringen i den här konstruktionen är 308 mm tjock. På båda sidor av 
koljernelementet finns det 50 mm cellglas. Det gör att större delen av konstruktionen 
är isolerande och ger ett bra inomhus klimat med låga energiförluster.  
 

5.5.4 Vind 
Inget speciellt vindskydd behövs i väggkonstruktion 1, utan det är koljernelementet i 
samverkan med cellglaset som ser till att vinden inte tränger igen. Det är framförallt 
cellglaset som håller tätt eftersom det är uppbyggt av slutna glasceller (Länsstyrelsen 
Gävleborg, u.å).  
 

5.5.5 Fukt 
Fukt har svårt att tränga igenom cellglaset, eftersom det är uppbyggt av slutna 
glasceller. Därför är det mycket liten chans för fuktskador i den här byggnadstekniken 
(Länsstyrelsen Gävleborg, u.å). 
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5.6 Väggkonstruktion 2  
 
Eftersom Sigma Civil både använder lätta (reglar) och tunga (betong) 
väggkonstruktioner ska författaren jämföra en av varje i det här arbetet. 
Väggkonstruktion 2 är en tung väggkonstruktion som är en standard vägg som klarar 
dagens krav på klimatskal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 5.6, Tung väggkonstruktion från Sigma Civil 

 
Material Tjocklek (mm) λ – värde 

(W/mK) 
R 

(m2K/W) 

Fasadtegel 108 - - 

Luftspalt 42 - 0,2 

Skalmursskiva 200 0,034 5,88 

Betong 160 1,7 0,94 

    

    

Tjocklek byggnadsdel: 510 mm   

    

Totalt u-värde 0,162 W/m2K   
Tabell 5.5, Materialdata Väggkonstruktion 2 

 

5.6.1 Luft  
I den här konstruktionen är det 160 mm betong som används för att lufttäta. Det som 
är bra med betong är att det är ett mycket tungt material samt att det är ett material 
som är helt solid därför behövs det ingen speciell lufttätning.  
  

5.6.2 Nederbörd 
I väggkonstruktion 2 är det fasadteglet som är klimatskalets regnskydd. Med hjälp av 
en luftspalt som ligger bakom teglet hjälper det att ventilera bort eventuell nederbörd 
som tränger in genom sprickor i fogen.  
 

5.6.3 Temperaturpåverkan 
Både betongen och fasadteglet har högt λ-värde, därför lägger man in en 200 mm 
skalmursskiva mellan som värmeisolering. Skalmursskiva är uppbyggd av en 
mineralull som består av diabas och koks, det är så kallad stenull.   
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5.6.4 Vind 
Som vindskydd i den här typen av vägg är det själva betongen som står för den 
delen, ingen speciell vindskiva behövs.  
 

5.6.5 Fukt 
Fasadtegel brukar suga upp vatten när det regnar, därför är det viktigt att på något 
vis få bort det utan att det uppstår fukt. Därför är det bra med en luftspalt på insidan, 
då kan regnet ventileras bort.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

30 
 

5.7 Väggkonstruktion 3 
 
Väggkonstruktion 3 är en lätt väggkonstruktion som används på Sigma Civil för olika 
typer av flerbostadshus.  
  
 
 
 
 
 
 

 
   

Figur 5.7, Lätt väggkonstruktion från Sigma Civil 
 
 

Material Tjocklek (mm) λ – värde 
(W/mK) 

R 
(m2K/W) 

Steni-skiva 6 - - 

Ventilerad luftspalt 34 - 0,1 

GU 9 0,25 0,036 

Paroc eXtra träregelskiva 195 0,036 5,417 

45 Träregel c600, 7,5 % 195 0,14 1,393 

Paroc eXtra träregelskiva 45 0,036 1,25 

45 Träregel c600, 7,5 % 45 0,14 0,321 

Plastfolie 0,2 - - 

Gipsskiva 26 0,25 0,104 

    

    

Tjocklek byggnadsdel (mm) 315   

    

Totalt u-värde 0,168 W/m2K   
Tabell 5.6, Materialdata Väggkonstruktion 3 

 

5.7.1 Luft 
För att lufttäta konstruktionen används en plastfolie på insidan av isoleringen, det är 
viktigt att plastfolien inte har några luftläckage för det skulle kunna leda till fuktskador.  
 

5.7.2 Nederbörd 
För att skydda konstruktionen från slagregn och annan nederbörd används en 
steniskiva i kombination med en luftspalt som är 34 mm. En steniskiva är en 
fasadskiva som är gjord av glasfiberarmerad polymerkomposit och har en slät yta av 
elektronhärdad akryl. Fasadmaterialet har en garanti av att vara underhållsfri i minst 
40 år (Steni, u.å.) 
 

5.7.3 Temperaturpåverkan 
Den här väggkonstruktionen isoleras med två stycken träregelskivor som heter Paroc 
eXtra, det innersta isoleringsskikt är 45 mm medan det andra är 195 mm. Reglarna 
som finns i isoleringsskikten utgör köldbryggor i väggen. 
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5.7.4 Vind 
I väggkonstruktion 3 är det en GU-skiva som skyddar mot vinden. En 9 mm GU-skiva 
är en vindskyddsskiva som är uppbyggd av impregnerat gips på insidan samt ett 
ytskikt som består av kartong och är vattenavvisande (Gyproc, u.å.).  
 

5.7.5 Fukt 
En viktig sak i konstruktionen är att plastfolien måste vara helt tät eftersom GU-
skivan som ligger på utsidan av isoleringen är vattenavvisande. Om plastfolien inte är 
helt tät kan det leda till att kondens blir kvar i isoleringen och orsakar fuktskador 
(Gyproc, u.å.).  
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5.8 Väggkonstruktion 4 
 
Den fjärde väggkonstruktionen är den tunga väggen som enligt Freiling & Gredin, var 
den som lämpade sig bäst för energieffektiva flerbostadshus. (Freiling och Gredin, 
2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  

 Figur 5.8, Uppbyggnad av väggtyp 5 Horisontalt snitt (Freiling och Gredin, 2012) 

 
 

Material Tjocklek (mm) λ – värde 
(W/mK) 

R 
(m2K/W) 

Tjockputs 10 1 0,01 

Ecotherm (PIR-isolering) 150 0,024 6,25 

Cementbunden träfiberskiva 24 0,35 0,069 

Betong 152 1,7 0,089 

Cementbunden träfiberskiva 24 0,35 0,069 

    

    

Tjocklek byggnadsdel (mm) 360   

    

Totalt u-värde 0,15 W/m2K   
Tabell 5.7, Materialdata Väggkonstruktion 4 

 

5.8.1 Luft  
På grund av att betong är ett massivt material behövs det ingen speciell plastfolie för 
att garantera lufttätheten i väggkonstruktionen. Med ett betongskikt som är 152 mm 
tjock och en fungerande ventilation får luften transporteras ut via ventilationssystemet 
och inte genom väggen.  
 

5.8.2 Nederbörd 
Tjockputsen som är det yttersta skiktet i konstruktionen har som funktion att skydda 
byggnaden från nederbörd. Ingen bakomliggande luftspalt finns eftersom putsen är 
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hel utan något behov av fogar eller dylikt, därför blir det svårt för nederbörden att 
tränga sig in i konstruktionen.  
 

5.8.3 Temperaturpåverkan 
Som isolerande material används 150 mm PIR-isolering. PIR-isolering är en 
förbättring från PUR-isolering. De största skillnaderna med andra isoleringsmaterial 
är det låga λ-värdet, det gör att man uppnår samma R-värde som vanlig isolering 
med ca 40 % mindre volym. En till stor skillnad är att materialet nästan inte väger 
något, kan väga upp till 90 % mindre än mineralull (Pirisolering, u.å.). 
 

5.8.4 Vind 
I väggkonstruktion 4 är det framförallt betongen som kommer skydda klimatskärmen 
mot vinden. Fast tjockputs som är klimatskärmens yttersta skikt fungerar också som 
vindskydd till viss del.  
 

5.8.5 Fukt 
De cementbundna träfiberskivorna som finns på vardera sidan om betongen, har en 
hög beständighet mot fukt. De är även till för att motverka mögelväxt i konstruktionen 
(Svenskt trä, u.å.).  
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5.9 Väggkonstruktion 5 
 
Den femte väggkonstruktionen är en utfackningsvägg som enligt Freiling och Gredin 
är den mest lämpade för flerbostadshus av de lättaväggarna som undersöktes. 
(Freiling och Gredin, 2012) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
  
  
 Figur 5.9, Uppbyggnad av väggtyp 3 Horisontalt snitt (Freiling och Gredin, 2012) 

 
 

Material Tjocklek (mm) λ – värde 
(W/mK) 

R 
(m2K/W) 

Tjockputs 20 1 0,02 

Putsskiva 50 0,036 1,389 

Vindskiva Glasroc H Storm 9 0,225 0,04 

Stålregel, 1 % 170 6,12 0,028 

Stålregelskiva 170 0,036 4,722 

Plastfolie 0,2 - - 

Isover Uni. skiva 45 0,036 1,25 

Träregel c450, 10 % 45 0,14 0,321 

Gipsskiva 13 0,25 0,052 

    

Tjocklek byggnadsdel (mm) 307   

    

Totalt u-värde 0,169 W/m2K   
Tabell 5.8, Materialdata Väggkonstruktion 5 

 

5.9.1 Luft  
Som lufttätning används en vanlig plastfolie som ligger 45 mm in i isoleringen, alltså 
mellan Isover UNI-skivan och stålregelskivan.  
 

5.9.2 Nederbörd 
För att skydda byggnaden från nederbörd består det yttre klimatskalet av 20 mm 
tjockputs. Eftersom puts är ett massivt material med bra täthet behövs det ingen 
speciell luftspalt på insidan för att skydda mot nederbörd. Eftersom tjockputs är 
diffusionsöppen har materialet lätt för att uppta och avge fukt.   
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5.9.3 Temperaturpåverkan 
Som värmeisolering i väggkonstruktion 5 är det tre olika skivor som används. Den 
som ligger på insidan av fasaden är en 50 mm putsskiva som vanligt vis består av 
grå cellplast. Den andra delen av isoleringen är en 170 stålregelskiva, som är gjord 
av stenull. Det som är bra med stålregelskivan är att den är gjord så att passformen 
är perfekt för stålreglar. Den innersta isoleringen är en Isover UNI-skiva som består 
av glasull och har en tjocklek på 45 mm.  
 

5.9.4 Vind 
I den här konstruktionen används en Glasroc H Storm vindskyddsskiva med en 
tjocklek på 9 mm som vindskydd. Det är en gipsbaserad skiva som är effektiv både 
mot vind och fukt. Skivan klarar av att exponeras under lång tid, därför är det ett extra 
bra material vid byggskedet.  
 

5.9.5 Fukt 
Det är viktigt att plastfolien är helt tät eftersom vindskyddsskivan som är på utsidan 
av isoleringen är både fukt- och vattenavvisande. Det betyder att eventuell ånga eller 
luft som tar sig igenom plastfolien kommer att påverka till det negativa i 
isoleringsskiktet.   
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5.10 Jämförelse takkonstruktioner 
 

5.10.1 Sammanställning av yttertak 
 
Tjocklek och U-värde 

Tak 1 Tak 2 Tak 3 

503 mm 475 mm  515 mm  

0,126 W/m2K 0,124 W/m2K 0,133 W/m2K 

Tjocklek = 2p 
U-värde = 2p 

Tjocklek = 1p 
U-värde = 1p 

Tjocklek = 3p 
U-värde = 3p 

 
 
Luftläckageskydd 

Tak 1 Tak 2 Tak 3 

Som lufttätning används 
Halotex D50. En lufttät 
ångbroms. 50 mm in i isolering.  

ISOVER Vempro, är en 
polypropenduk som är lufttät 
och diffusionsöppen. Ligger på 
utsidan av isoleringen. 

ISOVER plastfolie, är både luft- 
och ångspärr. Ligger 95 mm in 
i isoleringen.  

Luftskydd = 1p Luftskydd = 3p Luftskydd = 2p 

 
 

Nederbördsskydd 

Tak 1 Tak 2 Tak 3 

Moss sedum i kombination 
med takpapp, skyddar mot 
nederbörd.  

Dubbelfalsad plåt och 
underlagspapp gör att ingen 
typ av nederbörd tränger in i 
konstruktionen. 

Takpannor är det yttersta lagret 
sen finns det en luftspalt 
mellan takpannorna och 
underlagspappen, där kan regn 
rinna ut och inte påverka 
konstruktionen.  

Nederbördskydd = 2p Nederbördskydd = 3p Nederbördskydd = 1p 

 
 
 
 

Resultat luftläckageskydd:  
Eftersom Halotex D50 släpper igenom ånga blir det en liten risk för luftläckage i 
konstruktionen. Det som kan ske i tak 3 är att plastfolien stoppar ångan och på det 
viset uppstår fukt i isoleringen som ligger på insidan. I takkonstruktioner ska 
tätningen ske på insidan av isoleringen, tak 2 har den på utsidan.  

Resultat nederbördsskydd: 
Tak 3. Har förutom yttersta skiktet och takpapp även en luftspalt.  
Tak 1 har moss sedum som hjälper till att dra åt sig en del av nederbörden, därför 
får tak 2 3 poäng. 
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Värmeskydd 

Tak 1 Tak 2 Tak 3 

Koljernelementet som är 208 
mm i samverkan med 200 mm 
cellglas utgör värmeisoleringen 
i takkonstruktion 1.  

2 st. Paroc eXtra träregelskiva, 
145+170 mm mineralull. 
Eftersom limträbalkar går rakt 
igenom isoleringen utgör de en 
köldbrygga som man måste ta 
hänsyn till.  

3 olika mineralullsskivor utgör 
värmeisoleringen. 20+195+95 
mm. Den tjockaste delen har 
en köldbrygga i form av en 
träbalk. Köldbrygga i form av 
regel finns även i den som är 
95 mm tjock.  

Värmeskydd = 1p Värmeskydd = 2p Värmeskydd = 3p 

 
 

Vindskydd 

Tak 1 Tak 2 Tak 3 

Koljernelementet och cellglaset 
håller konstruktionen skyddad 
från vinden, eftersom cellglaset 
består av slutna glasceller.  

På grund av att ISOVER 
Vempro ligger på utsidan av 
isoleringen fungerar den som 
vindskydd, därför är det viktigt 
att den är helt tät.  

Inget speciellt vindskydd finns 
för den här takkonstruktionen.  

Vindskydd = 1p Vindskydd = 2p Vindskydd = 3p 

 
 

Fuktskydd 

Tak 1 Tak 2 Tak 3 

Varken cellglaset eller 
koljernelementet kan 
genomfuktas, eftersom 
cellglaset består av hermetiskt 
slutna glasceller och det finns 
en ångbroms på insidan av 
koljernelementet.  

 

Luftspalt finns på utsida, den 
hjälper till att ventilera 
konstruktionen. Eftersom 
vindskyddet har lågt 
ånggenomgångsmotstånd är 
det svårt för fukten att via 
diffusion fastna i isoleringen. 
Ingen lufttätning, kan orsaka 
fuktskador.  

Den här takkonstruktionen har 
inget vindskydd, det gör att 
isoleringen blir mer exponerad 
för luftrörelser. ISOVER UNI-
skiva 35 kan exponeras av fukt 
på grund av att plastfolien inte 
släpper ut ångan.  

Fuktskydd = 1p Fuktskydd = 2p Fuktskydd = 3p 

Resultat värmeskydd: 
Koljerntekniken har inga köldbryggor i värmeskyddet, och det gör att mindre värme 
släpps ut. Både tak 2 och 3 har i princip likadant värmeskydd, det som skiljer är tak 
2 inte har köldbryggor i form av reglar endast limträbalk.  

Resultat vindskydd: 
Koljernelementet och cellglasets täthet gör så att vinden inte kan tränga igenom 
konstruktionen. Tak 2 som har ISOVER Vempro på utsidan av isoleringen har med 
hjälp av den ett vindskyddande material.  
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  Tabell 5.9, Sammanställning av takkonstruktioner 
 

5.10.2 Resultat av jämförelse 
 

 Tak 1 Tak 2 Tak 3 

Tjocklek 2 1 3 

U-värde 2 1 3 

Luft 1 3 2 

Nederbörd 2 3 1 

Temp.  1 2 3 

Vind 1 2 3 

Fukt 1 2 3 

    

Totalt 
10 
(7) 

14 
(11) 

18 
(12) 

  Tabell 5.10, Jämförelse takkonstruktioner 
 
Takkonstruktion 1:  
Enligt min analys är koljerntekniken den som har minst risker. Även om hänsyn inte 
tas till tjocklek och U-värde är det fortfarande den takkonstruktionen som klarar de 
yttre påfrestningarna på bäst sätt. På grund av sin täta struktur är det svårt för luft, 
fukt och ånga att tränga igenom byggdelen. Det som är lite sämre med 
koljerntekniken är isoleringsförmågan, i takkonstruktion 1 är det 408 mm isolerande 
material samtidigt som U-värdet blir 0,126 W/m2K, se bilaga A.  
 
Takkonstruktion 2:  
Den här takkonstruktionen har lägst U-värde och är det yttertak som har minst 
tjocklek, se bilaga B. Det som är mest kritiskt med takkonstruktion 2 är att det saknar 
en lufttätning på insidan av isoleringen. Det kan i värsta fall leda till luftrörelse i 
isoleringen där energiförluster och fuktskador är två av konsekvenserna.  
 
Takkonstruktion 3:  
I den jämförelse som gjordes var takkonstruktion 3 mycket sämre än båda de andra 
yttertaken. Om hänsyn inte tas till U-värde och tjocklek kan man se att det inte skiljde 
mycket med takkonstruktion 2, det betyder att den största skillnaden var att 
takkonstruktion 3 har minst isolering i konstruktionen, se bilaga C. Det som kan 
orsaka mest problem i den här takkonstruktionen är att det inte finns något 
vindskydd. 
 
 
 
 

Resultat fuktskydd:  
Tak 1, som är uppbyggt av hermetiskt slutna glasceller gör att fukt har svårt att 
fastna i byggnadsdelen.  
Tak 3, har de sämsta förutsättningarna, på grund av att vindskydd saknas. 
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5.10.3 Slutresultat 
 
På grund av att både takkonstruktion 2 och takkonstruktion 3 har brister som kan bli 
ett problem om något utförs på fel sätt, är takkonstruktion 1 det tak som enligt min 
analys klarar sig bäst.  
 

5.11 Jämförelse väggkonstruktioner 
 

5.11.1 Sammanställning av ytterväggar 
 
Tjocklek och U-värde 

Vägg 1 Vägg 2 Vägg 3 Vägg 4 Vägg 5 

409 mm 510mm  315mm  360mm 307mm 

0,177 W/m2K 0,162 W/m2K 0,168 W/m2K 0,15 W/m2K 0,169 W/m2K 

Tjocklek = 4p 
U-värde = 5p 

Tjocklek = 5p 
U-värde = 2p 

Tjocklek = 2p 
U-värde = 3p 

Tjocklek = 3p 
U-värde = 1p 

Tjocklek = 1p 
U-värde = 4p 

 
Luftläckageskydd 

Vägg 1 Vägg 2 Vägg 3 Vägg 4 Vägg 5 

En lufttät 
ångbroms, 
Halotex D50. 
Sitter på insidan 
av isoleringen.  

Betongens 
160mm håller 
konstruktionen 
lufttät.   

En plastfolie på 
insidan av 
isoleringen 
används för att 
lufttäta.  

152 mm betong, 
är tillräckligt tät, 
därför behövs 
ingen speciell 
plastfolie på 
insidan.  

En plastfolie 
ligger 45 mm in i 
isoleringen. 

Luftskydd = 3p Luftskydd = 1p Luftskydd = 4p Luftskydd = 2p Luftskydd = 5p 

 
Nederbördsskydd 

Vägg 1 Vägg 2 Vägg 3 Vägg 4 Vägg 5 

Regnskydd i form 
av Steni-skiva 
och luftspalt, 25 
mm.  

För att skydda 
från nederbörd är 
det tegel och 
luftspalt 42 mm i 
kombination.  

För att skydda 
från nederbörd 
används Steni-
skiva och en 34 
mm luftspalt.  

Eftersom 
tjockputs är helt 
tät behövs ingen 
luftspalt. 
Regnskydd i form 
av 10 mm 
Tjockputs.  

Ingen speciell 
luftspalt behövs 
eftersom 20 mm 
tjockputs är ett 
helt tät material.  

Nederbördsskyd
d = 2p 

Nederbördsskyd
d = 5p 

Nederbördsskyd
d = 1p 

Nederbördsskyd
d = 4p 

Nederbördsskyd
d = 3p 

Resultat luftläckageskydd:  
Eftersom betong är tätast blir vägg 2 och vägg 4, 1a respektive 2a.  
Vägg 1 blir 3a på grund av att lufttätningen ligger på insidan av isoleringen och fungerar 
som ångbroms. Plastfolie är inte att rekommendera som lufttätning, skillnaden mellan vägg 
3 och vägg 4 är att vägg 4 har plastfolien 45 mm in i isoleringen. 
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Värmeskydd 

Vägg 1 Vägg 2 Vägg 3 Vägg 4 Vägg 5 

Koljernelement 
med 50 mm 
cellglas på båda 
sidor utgör 
isolering. 

Som 
värmeisolering 
används 200 mm 
skalmursskiva.  

Två olika 
isoleringsskikt, 
195+45 mm. 
Paroc eXtra 
träregelskivor.  

I vägg 4 är det 
endast ett 
isoleringsskikt, 
det är 150 mm 
PIR-isolering.  

Tre olika skivor 
används som 
värmeisolering.  
50+170+45 mm 

Värmeskydd = 
2p 

Värmeskydd = 
3p 

Värmeskydd = 
4p 

Värmeskydd = 
1p 

Värmeskydd = 
5p 

 
Vindskydd 

Vägg 1 Vägg 2 Vägg 3 Vägg 4 Vägg 5 

Koljernelementet 
och cellglaset 
agerar vindskydd, 
främst på grund 
av cellglasets 
slutna glasceller.  

Inget speciellt 
vindskydd, 
betongen är 
vindskyddande 

En 9 mm GU-
skiva. 
Vindskyddsskiva 
av impregnerat 
gips och ytskikt 
av kartong.   

Som vindskydd 
fungerar både 
tjockputsen till 
viss del, men det 
är framförallt 
betongen som är 
vind skyddande.  

En Glasroc H 
Storm 9 mm. Det 
är en 
gipsbaserad 
skiva som är 
effektiv mot fukt 
och vind.  

Vindskydd = 1p Vindskydd = 5p 
Vindskydd = 

2,5p 
Vindskydd = 4p 

Vindskydd = 
2,5p 

 
 
 
 
 
 
 

Resultat nederbördsskydd: 
Steni i kombination med luftspalt gör så lite nederbörd tränger igenom samt att det 
som tar sig in ventileras bort på ett enkelt sätt. Putsens täthet fungerar som skydd, 
vägg 5 har 20 mm och det är anledningen till att den har mindre risk än vägg 4.   
I en skalmur finns det stor chans att det uppstår sprickor i fogarna, där kan 
nederbörd enkelt ta sig igenom.  

 

Resultat värmeskydd: 
PIR-Isolering har ett λ-värde på 0,024, det är mycket lägre än något annat 
isoleringsmaterial i studien. Vägg 1 med koljernteknik har inga köldbryggor det gör 
att den värmeisolerande förmågan blir bättre. De tre andra väggarna har olika 
mineralullsskivor därför är de klassificerade utifrån minsta isoleringstjocklek.  

Resultat vindskydd: 
Eftersom koljernelementet och cellglaset är två täta material är det svårt för vinden 
att göra någon riktig skada i byggnadsdelen. GU-skivan och Glasroc är i princip 
samma material och används till samma ändamål. Vägg 2 och 4 har betong som 
är vindskyddande, den lilla skillnaden de emellan är att vägg 4 har 20 puts på 
utsidan som även den är vindskyddande till viss del.    
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Fuktskydd 

Vägg 1 Vägg 2 Vägg 3 Vägg 4 Vägg 5 

Luftspalt bakom 
fasaden och 
cellglas som 
isolering. Ger 
liten chans till 
fuktskador.  

På grund av 
fasadtegel finns 
en chans för 
nederbörd att 
tränga in i 
isoleringen.  

Fuktskador kan 
uppstå om 
plastfolien inte är 
helt tät.  

Träfiberskivorna 
har hög 
beständighet mot 
fukt, de 
motverkar 
mögelväxt i 
konstruktionen.  

Viktigt att 
plastfolien är helt 
tät, eftersom 
vindskyddsskivan 
på utsidan är 
fukt- och 
vattenavvisande.  

Fuktskydd = 1p Fuktskydd = 5p 
Fuktskydd = 

3,5p 
Fuktskydd = 2p 

Fuktskydd = 
3,5p 

 
  Tabell 5.11, Sammanställning av väggkonstruktioner 
 
 

5.11.2 Resultat av jämförelse 
 

 Vägg 1 Vägg 2 Vägg 3 Vägg 4 Vägg 5 

Tjocklek 4 5 2 3 1 

U-värde 5 2 3 1 4 

Luft 3 1 4 2 5 

Nederbörd 2 5 1 4 3 

Temp. påverkan 2 3 4 1 5 

Vind 1 5 2,5 4 2,5 

Fukt 1 5 3,5 2 3,5 

      

Totalt 
18  
(9) 

26  
(19) 

20  
(15) 

17 
(13) 

24 
(19) 

  Tabell 5.12, Jämförelse väggkonstruktioner 

 
Väggkonstruktion 1 
Om hänsyn inte tas till tjocklek och U-värde är Koljerntekniken den konstruktionen 
som fungerar bäst. Dess största nackdel är cellglasets samt koljernelementets höga 
λ-värde, som gör att U-värdet blir det högsta av de jämförda väggkonstruktionerna, 
se bilaga D. 
 
Väggkonstruktion 2 
Väggkonstruktion 2 är enligt min bedömning den som har högst risk för eventuella 
skador. De risker som finns med den här konstruktionen är bland annat, att 
nederbörd kan tränga in i eventuella springor i fogen, att fogen tränger ut i luftspalten 
när den sätter sig och att det inte finns något direkt vindskydd som täcker isoleringen. 
För U-värdeberäkning se bilaga E.  
 

Resultat fuktskydd:  
Vägg 1. Har liten chans att få fuktskador på grund av materialens täthet samt 
ventilering i byggnadsdelen.  
Träfiberskivorna i vägg 4 motverkar mögelväxt samt att hela konstruktionen är tät, 
liten chans för fuktskador.  
Både vägg 3 och vägg 5 använder sig av plastfolie, det är ett bra sätt att hålla tät, 
förutsatt att det är utfört på ett bra sätt.  
Den största risken för fuktskador finns i vägg 2 med tegelvägg på utsidan.  
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Väggkonstruktion 3 
I min analys är väggkonstruktion 3 en bra vägg. Det enda som sticker ut är 
kombination av Steni-skiva och 34 mm luftspalt, som är ett väldigt bra regnskydd och 
skyddar byggnaden från nederbörd på ett bra sätt. Konstruktionens svagheter och 
styrkor väger upp varandra. Hänsyn ska också tas till att det är en lätt 
väggkonstruktion.  
 
Väggkonstruktion 4 
Enligt min kvantitativa bedömning är väggkonstruktion 4 den bättre av de jämförda 
väggarna. Den största skillnaden är sambandet mellan en låg tjocklek och ett lågt U-
värde, det har att göra med PIR-Isoleringen som har ett λ-värde på 0,024 W/mK, se 
bilaga G. Den största risken med väggkonstruktion 4 är den 10 mm tjockputsen. När 
det regnar mot väggen kan fukt uppstå om inte tjockputsen är helt tät.  
 
Väggkonstruktion 5 
Den här väggkonstruktionen är en lätt väggkonstruktion, som har en låg tjocklek. De 
största bristerna enligt min analys är hög tjocklek på isoleringen samtidigt som U-
värdet är näst högst av de jämförda ytterväggarna, se bilaga H. En annan brist i 
konstruktionen är att plastfolien ligger 45 mm in i isoleringen, något som kan orsaka 
fuktskador i det innersta isolerings lagret.  
 

5.11.3 Slutresultat  
 
Skillnaden mellan de tre bästa konstruktionerna och de andra två är väldigt markant. 
Väggkonstruktion 1 som är uppförd med koljernteknik har många bra egenskaper 
men det som brister enligt min analys är det höga U-värdet. Därför enligt min 
bedömning är väggkonstruktion 4 att rekommendera eftersom den både har ett lågt 
U-värde och inte har några direkta brister i konstruktionen.   
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6. Diskussion  
 
Resultaten visar att Sigma Civils nuvarande tak- och väggkonstruktioner står sig 
mycket bra med andra energieffektiva lösningar. Det är viktigt att fortsätta utveckla 
konstruktionerna eftersom det fortfarande kommer behövas en förbättring för att klara 
framtidens krav på klimatskalet. Att börja se över isoleringsmaterial med lägre λ-
värde är något som är bra att ta med sig från den här studien, till exempel att 
användandet av PIR-isolering borde i längden bli mycket större. När lufttätningen 
sätts en bit in i isoleringen är det viktigt att den har ett lågt ånggenomgångsmotstånd, 
för att eventuell ånga ska kunna transporteras ut. I annat fall där plastfolie används 
är det bra att lufttätningen sitter på insidan av isoleringen.  
 
För att klara av att utforma ett beräkningsverktyg för U-värdesberäkningar krävs det 
goda kunskaper inom området. Därför är det viktigt att sätta sig in i beräkningarna 
innan man sätter igång med beräkningsverktyget. Det är också viktigt att lära sig att 
förstå det program som ska användas vid upprättande av ett beräkningsverktyg. I mitt 
fall fick jag lära mig Excel på ett bra sätt innan jag kom igång med att utforma filen. 
Beräkningsverktygets slutresultat är jag mycket nöjd med och den gick att utföra 
enligt den planen jag hade från början. De färger och teckensnitt som används i 
beräkningsverktyget följer Sigma AB:s grafiska profil och utgör en del av deras 
identitet.  
 
De tak som jämfördes i studien följer i princip den teori som finns för hur ett yttertak 
ska utformas. Det var dock en takkonstruktion som inte hade någon lufttätning på 
insidan av isoleringen samt en annan takkonstruktion som inte hade något 
vindskydd. Det leder till att jämförelsen blir svårare att genomföra eftersom man inte 
vet hur den som kommit fram till lösningen har tänkt. På det viset kan resultatet bli lite 
vilseledande, men inget som bör påverka studien på ett större plan.  
 
Den största skillnaden i analysen var jämförelsen av de fem ytterväggarna, dels var 
det för att alla konstruktioner skiljde sig på sitt egna sätt men också för att olika typer 
av byggteknik jämfördes. I det stora hela följer alla de olika konstruktionerna den 
teoretiska delen för hur en vägg ska utformas. Det som skiljde mest mellan 
ytterväggarna var tjocklek på luftspalter, vart lufttätningen ska sättas samt hur 
klimatskalet ska skyddas mot vindpåverkan. Det som också var intressant att se var 
att det fanns ett tydligt mönster mellan låg isoleringstjocklek och lågt U-värdet.  
 
De U-värdesberäkningar som har gjorts är till viss del helt korrekta. Det som kan 
skilja lite är att λ-värden är olika beroende på vart man väljer att kolla upp 
materialdata. Därför kan resultatet variera beroende på vem som utför 
beräkningarna, men i slutändan ger det en bra och tydlig fingervisning för hur det 
ligger till.  
 
Begränsningar som finns med den här studien är att det bara är kvalitativ och 
kvantitativ bedömning. Därför kan det i viss mån vara en del parametrar som 
försvinner när jämförelsen utförs på det här viset. Det som också är en svaghet med 
bedömningen är att analysen har gjorts utifrån varje yttre påverkning för sig, det 
kanske hade gett ett annat resultat om bedömningen hade utförts när de yttre 
påverkningarna sker samtidigt.  
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Tidigare utförd forskning visade att väggkonstruktion 4 och 5 var de bättre tunga 
respektive lätta väggkonstruktionerna. Då gjordes jämförelsen med andra 
energieffektiva ytterväggar. Väggkonstruktion 4 visade sig även i min studie vara en 
väldigt bra konstruktion, något som kan tas som lärdom framöver inom 
byggbranschen. Däremot var väggkonstruktion 5 inte lika bra när jämförelsen 
utfördes gentemot annan byggteknik.  
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7. Slutsatser  
 
För att utforma ett verktyg för U-värdesberäkningar drar jag slutsatsen att en bra 
planering i startskedet gör att mycket tid besparas. Om en materiallista ska tas fram 
är det viktigt att ta reda på vilka material som behövs samt vilka värden som den kan 
ha. Det kan vara till exempel att det finns 4 olika λ-värden för mineralull, då är det 
viktigt att alla finns med för att korrekta beräkningar kan göras.  
 
Det går att utforma både yttertak och ytterväggar på flera olika sätt för att de ska 
klara framtidens krav. En av de slutsatser som jag drar av den här studien är att 
bättre isolering krävs i samtliga väggkonstruktioner för att U-värdet ska bli lägre. På 
grund av isolering med högt λ-värde blir väggtjocklekarna allt för breda, det kan i 
längden medföra, dålig mobiltäckning och många kvadratmeter i spillo.  
 
I framtiden är det också viktigt att börja kolla på nya tekniker som tas fram i 
byggbranschen. De två intressantaste i den här studien är Koljerntekniken med sin 
täthet och PIR-isoleringen som har mycket lägre λ-värde än något annat 
isoleringsmaterial i studien. Min slutsats av det är att man ska vara öppen inför nya 
förändringar i branschen och alltid blicka mot ett bättre klimatskal.   
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8. Förslag till fortsatta studier  
 
Om framtida studier ska göras inom området skulle författaren rekommendera att 
utföra en liknande studie för olika typer av grundkonstruktioner. Det som också skulle 
vara intressant att analysera är hur de jämförda konstruktionerna skulle fungera som 
en enhet och om det skulle gå att bygga väggkonstruktion 4 med takkonstruktion 1. 
Vad är det som skulle funka bra och mindre bra?  
 
Beräkningsmässigt skulle det kunna vara intressant att utforma olika 
beräkningsverktyg som kompletterar U-värdesberäkningar. Det kan vara beräkning 
av till exempel, specifik energianvändning, ångtransport i klimatskalet eller ånghalts 
fördelning i en byggdel.  
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10. Bilagor  
 

Bilaga A, Beräkning takkonstruktion 1, med beräkningsverktyget 
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Bilaga B, Beräkning takkonstruktion 2, med beräkningsverktyget 
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Bilaga C, Beräkning takkonstruktion 3, med beräkningsverktyget 
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Bilaga D, Beräkning väggkonstruktion 1, med beräkningsverktyget 
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Bilaga E, Beräkning väggkonstruktion 2, med beräkningsverktyget 
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Bilaga F, Beräkning väggkonstruktion 3, med beräkningsverktyget 
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Bilaga G, Beräkning väggkonstruktion 4, med beräkningsverktyget 
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Bilaga H, Beräkning väggkonstruktion 5, med beräkningsverktyget 
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Bilaga I, Resultat för samtliga byggdelar 
 

 
 

 

 


