
 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete på grundnivå 
Independent degree project − first cycle 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Byggteknik 
Building Engineering 

 
NNE-kravets och materialvalens inverkan på prefabricerade ytterväggselement 
Fallstudie för ett eluppvärmt tvåplans parhus 
 
Emma Stahre  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITTUNIVERSITETET  
Avdelningen för Ekoteknik och Hållbart Byggande 

Examinator: Lars-Åke Mikaelsson, lars-ake.mikaelsson@miun.se 

Handledare: Jonas Jonasson, jonas.jonasson@miun.se 

Författare: Emma Stahre, emst1304@student.miun.se 

Utbildningsprogram: Byggingenjör Hållbart byggande TBYHG, 180 hp 

Huvudområde: Byggteknik 

Termin, år: VT, 2016  



NNE-kravets och materialvalens inverkan på prefabricerade ytterväggselement  
Fallstudie för ett eluppvärmt tvåplans parhus 

Emma Stahre  Abstract 
 

i 

 

Abstract 
 
 
In 2015 the Swedish National Board of Housing, Building and Planning (Boverket) 
presented a proposal for the adaptation of the Swedish building regulations (BBR) to 
Directive 2010/31/EU on nearly zero-energy buildings. The proposal involves a new 
way to calculate a buildings energy use along with lowered levels for a new 
buildings maximum energy use. As the energy use in buildings related to the use of 
the building itself decreases, the importance of making conscious choices regarding 
the materials used to achieve these more stringent requirements increases. This study 
is a case study where the impacts of Boverkets proposal is investigated regarding 
heat losses through the building envelope of an electrically heated semi-detached 
house, as to what effect this has on the building's prefabricated external wall 
elements with wooden frame. The needed insulation thickness has been investigated 
through U-value calculations for various insulating materials whose environmental 
and climate impact is also investigated in the form of GWP100 and energy use in 
production. Calculations have been performed for three scenarios where the different 
parts of the building envelope have been assigned different U-values. The study has 
found that windows play a major role for the needed insulation thickness and 
therefore also for the construction of the wall, but that all parts of the building 
envelope need to be improved to U-values close to the values for passive houses. All 
investigated scenarios generated an increase in the insulation thickness that would 
mean a new design solution is required, as the regular dimensions for wood studs 
are not enough. Regarding insulating materials, the study has found that the balance 
between thermal conductivity and density is important for the materials impact on 
environment and climate. Furthermore, choosing products based on renewable raw 
materials and products produced with renewable energy can be ways to reduce the 
impact on environment and climate. The study also found that the use of lightweight 
studs instead of wood studs can be a way to further reduce the impact on 
environment and climate by reducing the needed insulation thickness. The use of 
lightweight studs instead of wood studs lowered the needed insulation thickness by 
8.2 to 12.6% and enables wall elements with insulation based on renewable raw 
materials to be built with the same thickness as walls consisting of regular studs and 
rock wool or glass wool insulation, which in the study had the better thermal 
conductivity. 
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Sammanfattning 
 
 
2015 kom ett förslag från Boverket gällande anpassning av Boverkets byggregler 
(BBR) till EU:s direktiv 2010/31/EU om nära-nollenergibyggnader. Förslaget innebär 
ett nytt sätt att beräkna specifik energianvändning och sänkta maxnivåer för 
densamma. I takt med att energianvändningen i bruksfasen av byggnaders livscykel 
minskar ökar vikten av att göra medvetna materialval, inte minst gällande de 
material som används för att uppnå de skärpta energikraven. Denna studie utgör en 
fallstudie där kravskärpningsförslagets inverkan på ett eluppvärmt parhus 
undersöks med avseende på transmissionsförluster genom klimatskalet, och vilken 
påverkan detta har på byggnadens prefabricerade ytterväggselement med 
träregelstomme. Väggens behövda isoleringstjocklek har undersökts genom U-
värdesberäkningar och för olika isoleringsmaterial vars miljö- och klimatpåverkan 
även undersökts i form av GWP100 och energiåtgång i produktion. Beräkningar har 
utförts för tre beräkningsfall där klimatskalets delar tilldelats olika U-värden. 
Studien har funnit att val av fönster spelar stor roll för U-värdesfördelningen och 
därmed även för typväggens konstruktion, men att samtliga klimatskalsdelar 
behöver förbättras till U-värden i nivå nära värden för undersökta passivhus. Även 
det mest generösa beräkningsfallet för väggens U-värde genererade en ökning av 
isoleringstjockleken som skulle innebära att en ny konstruktionslösning krävs, då 
standarddimensioner för vanliga reglar inte räcker till. För isoleringsmaterialen visar 
studien att en balans mellan isoleringsförmåga och densitet har betydelse för 
materialens miljö- och klimatpåverkan, och att val av material av förnybar råvara och 
material som producerats med förnybar energi kan vara ett sätt att minska väggens 
miljö- och klimatpåverkan. I studien konstateras även att användandet av lättreglar 
istället för träreglar kan vara ett sätt att ytterligare minska isoleringens miljö- och 
klimatpåverkan genom att minska den behövda isoleringstjockleken. Användandet 
av lättreglar istället för träreglar sänkte den behövda isoleringstjockleken med 8,2 – 
12,6 % i de beräknade fallen, och möjliggör att bygga väggelementen lika tjocka med 
isolering av träfiberskivor eller cellulosaskivor som med vanlig regel och isolering av 
stenull eller glasull med bättre isoleringsförmåga. 
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Förord 
 
 
Tack riktas till SMHI som tillhandahållit erforderlig klimatdata för beräkningar, till 
företaget som bistått med typbyggnadens energiberäkningar och övrig indata samt 
till David och husfabriken som alla bidragit till att göra undersökningen möjlig. Tack 
riktas även till min handledare som utgjort mitt främsta bollplank och till min 
tålmodige sambo som anpassat sitt visslande till en utomhusaktivitet. 
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Terminologi 
 
 
NNE-kravet Nära-nollenergikravet. Enligt direktiv från EU 

skalla alla nya byggnader som uppförs från och 
med 2019 (offentliga byggnader) resp 2021 
(övriga byggnader) uppföras som nära-
nollenergibyggnader 

 
NNE-byggnad Nära-nollenergibyggnad. Byggnad som uppfyller 

nära-nollenergikravet. Kraven för en nära-
nollenergibyggnad skall bestämmas av 
respektive medlemsland. Direktivets definition 
hittar du på s. 1 

 
U-värde Värmegenomgångskoefficient för en 

byggnadsdel 
 
�-värde Ett materials värmeledningsförmåga. Ett lägre 

�-värde innebär en bättre isoleringsförmåga 
 
Specifik energianvändning En byggnads energianvändning för 

uppvärmning, komfortkyla, värmning av 
tappvarmvatten samt fastighetsel, beräknat 
enligt BBR per m2 uppvärmd area, Atemp 

 
GWP Global Warming Potential. Omräkningsfaktor för 

växthusgasers växthusgaspotential omräknat till 
potentialen för koldioxid, som sätts till ett. 
Anges i koldioxidekvivalenter 

 
GWP100  Global Warming Potential över tidsperioden 100 

år 
 
CO2-eq    Koldioxidekvivalenter 
 
Transmissionsförluster Värmeförluster genom byggnadens 

klimatskalsdelar 
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1 Introduktion 
 
 
All typ av energianvändande påverkar i någon mån miljön och klimatet, bland annat 
genom utsläpp av växthusgaser från förbränning och relaterade kringprocesser som 
brytning och förädling av bränslen. Förbränning av fossila bränslen leder till utsläpp 
av tidigare lagrat kol till atmosfären vilket är en starkt bidragande orsak till att vi nu 
enligt IPCC:s senaste samlade utvärdering av klimatets förändring upplever de 
högsta halterna av koldioxid, metan och dikväveoxid (lustgas) i atmosfären på minst 
800000 år, med en 40-procentig ökning av koldioxidhalten sedan förindustriell tid. 
En ökning som primärt kopplas till förbränning av fossila bränslen 
(Naturvårdsverket 1, 2015)(IPCC, 2013 s.11). Rapporten fastslår även att människans 
påverkan på klimatet och den uppvärmning som uppmätts under 1900-talets andra 
hälft är tydlig (IPCC, 2013 s.15,17), och under klimatkonferensen i Paris 2015 antogs 
av 195 länder ett nytt globalt och rättsligt bindande klimatavtal där länderna 
förbinder sig till att hålla den globala uppvärmningen på en nivå under 2 graders 
ökning sedan förindustriell tid, med en strävan efter att inte överskrida 1,5 grader 
(Europeiska kommissionen, 2015). Redan idag anses uppvärmningen ligga på 
omkring 0,85 grader (IPCC, 2013 s.5), och med nuvarande utsläppshastighet pekar 
beräkningar på en temperaturökning om 4 grader under 2000-talet 
(Naturvårdsverket 2, 2015). Detta innebär att förändringar behöver ske inom en snar 
framtid om målen ska kunna nås. Utsläppen av växthusgaser behöver enligt de olika 
scenarion som behandlas i IPCC:s rapport börja minska innan 2020, samma år som 
Parisavtalet träder i kraft, om 2-gradersmålet ska kunna nås. Avtalet innebär ett 
åtagande som bland mycket annat kommer att kräva ett kraftigt minskat 
användande av fossila bränslen och en kontrollerad energianvändning. Av världens 
totala energiframställning kommer 80 % enligt IEA från fossila bränslen, medan 
siffran i Sverige enligt naturvårdsverket är drygt 30 % (IEA, 2016)(Naturvårdsverket 
3, 2015). EU har sedan tidigare uppsatta mål om att till 2020 minska den totala 
energianvändningen inom unionen med 20 %, minska utsläppen av växthusgaser 
med 20 % jämfört med 1990, öka användandet av biobränslen för transporter med 10 
% och höja andelen förnybar energi till 20 % av den totala energikonsumtionen (EU-
upplysningen, 2015). Som en del i ovanstående mål beslutade EU 2010 om ett nytt 
direktiv gällande byggnaders energiprestanda (2010/31/EU). I direktivet anges att 
nya offentliga byggnader och övriga nya byggnader skall uppföras som nära-
nollenergibyggnader från och med 2019 respektive 2021, vilket i direktivet definieras 
som: 
 
”en byggnad som har mycket hög energiprestanda, som bestäms i enlighet med bilaga I. Nära 
nollmängden eller den mycket låga mängden energi som krävs bör i mycket hög grad tillföras 
i form av energi från förnybara energikällor, inklusive energi från förnybara energikällor som 
produceras på plats, eller i närheten” 
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I direktivet hänvisas till att byggnader står för 40 % av energianvändningen inom 
EU, och målet med direktivet är bland annat att genom ökad användning av 
förnybara energikällor och ett minskat energianvändande inom unionen ge 
förutsättningar att kunna nå uppsatta mål för minskade utsläpp av växthusgaser och 
begränsning av den globala uppvärmningen (2010/31/EU s.1). Medlemsländerna ges 
i uppdrag att på nationell nivå definiera hur begreppet nära-nollenergibyggnader 
skall tolkas samt genom handlingsplaner möjliggöra omställningen, och i juni 2015 
kom ett förslag från Boverket, framtaget i dialog med Energimyndigheten på hur 
BBR skulle kunna anpassas till kraven (Boverket 1, 2015). 
 
Men gällande byggnaders miljö- och klimatpåverkan är bruksfasen inte den enda 
källan till energianvändning och andra miljökonsekvensgenererande processer. I takt 
med att byggnader blir mer energieffektiva i bruksfasen kommer produktionsfasen 
att bli en allt mer betydande del av den totala byggnadsrelaterade 
energianvändningen. Det är dessutom viktigt att inte tippa över problemet genom att 
använda energikrävande medel med stor miljö- och klimatpåverkan för att minska 
energianvändning och påverkan i ett senare skede. I takt med att energianvändandet 
i bruksfasen minskas bör man också se till byggskedet, och vad produktions- och 
materialvalen innebär för byggnadens slutliga tillräknade energianvändning och 
miljö- och klimatpåverkan. 2015 publicerade Boverket en rapport om byggnaders 
klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv, och har inlett en förstudie om klimat- 
och miljöanpassade byggregler (Boverket 2, 2015). Rapporten betonar i slutsatserna 
att statliga initiativ tycks nödvändiga för att öka takten på klimatarbetet i 
byggbranschen, och lyfter fram livscykelanalyser, informationsinsatser om 
livscykelanalyser samt tillgång till rätt och förståelig data och lättanvända verktyg 
som viktiga redskap i det fortsatta arbetet (Boverket 2, 2015 s.5). I en nyligen utförd 
studie från IVL Svenska Miljöinstitutet där klimatpåverkan för ett flerbostadshus av 
betong i Stockholmsområdet undersökts utifrån livscykelanalysmetodik stod 
materialproduktionen för 84 % av de 350kg CO2 eq/m2 Atemp som 
produktionsprocessen genererade (Liljenström et al., 2015 s.6). Att välja material 
utifrån klimatpåverkan torde alltså vara en viktig faktor för att fortsatt minska 
byggsektorns klimatpåverkan. 
 
Vilken inverkan kan då nära-nollenergikravet enligt Boverkets förslag få på ett 
eluppvärmt småhus och dess beståndsdelar? För en yttervägg med träregelstomme 
kommer skärpta energikrav rimligtvis att innebära en ökad isoleringsmängd eller 
användande av effektivare isoleringsmaterial. Vilken energi som krävs för att 
tillverka vanligt förekommande isoleringsmaterial, och vilken övrig klimatpåverkan i 
form av utsläpp av växthusgaser som kan kopplas till tillverkningen av dessa 
material blir därmed av intresse. 
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1.1  Syfte 
 

Denna rapport ämnar undersöka möjligheter för ett byggföretag som producerar 
prefabricerade ytterväggselement att under rådande produktionsförutsättningar 
anpassa sin produktion till Boverkets föreslagna ändringar av BBR, och samtidigt 
genom materialval ta hänsyn till materialens miljö- och klimatpåverkan. Studien 
utförs som en fallstudie av ett nyligen utfört projekt, typbyggnaden, och avser även att 
översiktligt undersöka materialvalens miljö- och klimatpåverkan gällande olika typer 
av isoleringsmaterial, samt vilken inverkan användandet av lättreglar istället för 
träreglar har på den isoleringstjocklek som krävs för att nå uppsatta U-värden. 
 

 
1.2  Forskningsfrågor 

 
Vilken påverkan skulle nära-nollenergikravet kunna få på typbyggnadens 
prefabricerade ytterväggselement? 
 
Vilken inverkan får användandet av lättreglar istället för träreglar på den behövda 
isoleringstjocklek som krävs för att uppnå bestämda U-värden? 
 
Hur kan typväggens miljö- och klimatpåverkan minskas genom materialval gällande 
isoleringsmaterial? 
 
 
1.3  Avgränsningar 
 
Studien utförs på en byggnad av viss storlek och typ. Denna ”typbyggnad” utgör ett 
tidigare projekt och baseras på företagets normala produktion. Studien rör endast 
ytterväggarnas utformning i utförande enligt typbyggnadens ytterväggs-
konstruktion, i rapporten benämnd typväggen. Övriga delar i byggnadens 
klimatskärm tillverkas inte i fabriken, och dessa delar ges därför fasta värden i de 
beräkningar som utförs. 
 
Studien är tidsbegränsad och fokuserar därför endast på transmissionsförluster 
genom klimatskalet. Typbyggnaden förutsätts ha samma uppvärmningssätt och 
samma tekniska lösningar för ventilation etc., och andra viktiga 
dimensioneringsfaktorer som exempelvis brand- och fukttekniska kontroller tas inte 
upp. Undersökningen ämnar inte ge några allmängiltiga resultat för framtida 
produktion och faktiska utföranden, utan är en teoretisk och begränsad fallstudie 
med jämförelser av olika teoretiska resultat. Studien ämnar inte heller utgöra någon 
djupgående analys av de material som studeras, utan endast ge en indikation om hur 
olika materialval kan påverka den totala miljö- och klimatpåverkan från 
produktionsfasen. 
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Bärförmåga och andra produktspecifika egenskaper för lättreglar har ej beaktats då 
detta ligger utanför studiens omfattning. 
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2 Teori 
 
 
2.1  Byggnadsfysikalisk dimensionering av klimatskärm 
 
En byggnads klimatskal består av de omslutande delarna, det vill säga tak, golv 
(grund) och ytterväggar med fönster och dörrar. Den byggnadsfysikaliska 
dimensioneringen av en byggnads klimatskal omfattar många olika funktioner. 
Fuktteknisk och ventilationsteknisk såväl som värmeteknisk dimensionering måste 
ingå i konstruktionen av en yttervägg, och syftar till att skapa god komfort, ett 
hälsosamt inneklimat, god energihushållning och en beständig konstruktion 
(Petersson, 2013 s.28-30). Energieffektiviteten för en byggnad styrs till största del av 
utförande och dimensionering av värmeisolering (Petersson, 2013 s.69), hantering av 
köldbryggor inräknat. Värmeförhållandena i byggnaden påverkas även av faktorer 
som ventilation, solinstrålning, nattutstrålning, människor som vistas i byggnaden 
och aktiviteter kopplade till dessa. 
 
 
2.1.1  Energibalansekvation 
 
Byggnadens energibehov Qenergi, d.v.s. den energi byggnaden behöver för dess 
grundläggande funktion tillsammans med den tillförsel av köpt energi som krävs för 
att kompensera olika typer av energiförluster beskrivs i boken Tillämpad 
byggnadsfysik genom följande ekvation (Petersson, 2013 s.133): 
 
 ������� = �	 + �� + �� + �	�� + ��,�� − ��å − �	������																							(��ℎ/å�) 
 
 
där 
 
�	  Transmissionsförluster inkl. köldbryggor 
�� Ventilationsförluster 
�� Luftläckageförluster (otätheter i klimatskärmen, vädring) 
�	�� Uppvärmning av tappvarmvatten 
��,��  Fastighetsel för själva byggnadens behov såsom el för distributions- och 

reglerutrustning, pumpar, fläktar och motorer, fast belysning i allmänna 
utrymmen etc. 

��å Värme som tillgodogörs från värmeväxlare, värmepumpar, solfångare och 
solceller (liksom solinstrålning genom fönster) 

�	������		 Värme som tillgodogörs från personer, belysning, hushållsmaskiner (hushållsel), 
tappvarmvatten etc. 
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Eventuellt behov av komfortkyla kan adderas till ekvationen, men hushållsel eller 
verksamhetsel inkluderas ej, då den inte beror av byggnaden själv (Petersson, 2013 
s.132-133). Områden som orsakar värmeförluster och därmed ett behov av tillförd, 
köpt, energi och är intressanta för energieffektiva byggnader är främst 
transmissionsförluster, ventilationsförluster och luftläckageförluster. Genom att 
dimensionera byggnaden för att minska dessa förluster och nyttja tekniska lösningar 
för t.ex. värmeåtervinning ur utventilerad luft kan en bättre energiprestanda uppnås 
genom ett minskat energibehov. Denna rapport fokuserar på transmissionsförluster 
och går därför inte in närmre på ventilations- och luftläckageförluster. 
Transmissionsförlusterna utgörs av den värme som förloras genom klimatskalet, 
genom transport igenom byggnadsdelarna eller via köldbryggor. Genom att 
bestämma en maximal transmissionsförlust kan värdet användas för att 
dimensionera värmeisoleringen i klimatskärmen (Petersson, 2013 s.134).  
 
 
2.1.2  Byggnadsdelars värmegenomgångskoefficient 
 
Det så kallade U-värdet är byggnadsdelens värmegenomgångskoefficient. U-värdet 
för en yttervägg är ett sammanvägt värde för väggens sammansättning av ingående 
material och beräknas enligt standard SS-EN ISO 6946:2007 (Boverket 4, 2012 s.48). 
U-värdet är det inverterade värdet av byggnadsdelens värmemotstånd R och 
bestäms av de ingående materialens värmemotstånd som i sin tur beror av 
materialens värmeledningsförmåga � och materialets bidragande andel och tjocklek i 
väggens sammansättning. Ett lägre U-värde innebär ett högre värmemotstånd och en 
bättre isolerande förmåga. Vid beräkning av U-värden beräknas ett undre 
gränsvärde för R enligt �-värdesmetoden, och ett övre gränsvärde genom U-
värdesmetoden. Medelvärdet av dessa värden utgör byggnadsdelens totala 
värmemotstånd RT utifrån vilket U-värdet beräknas (Petersson, 2013 s.333-345). U-
värdesberäkningar aktuella för denna studie beskrivs närmre i kapitel 3.6. 
 
 
2.2  Energikrav i BBR 
 
Lagkrav på energihushållning i byggnader regleras i BBR avsnitt 9 (Boverket 5, 2015). 
Där ställs specifika krav i form av högsta tillåtna värden på byggnadens specifika 
energianvändning, installerad eleffekt för uppvärmning, klimatskalets 
genomsnittliga värmegenomgångskoefficient Um och eleffektivitet för eldrivna 
byggnadstekniska installationer såsom exempelvis ventilationssystem. Utöver dessa 
krav finns även ej gränsvärdesspecificerade krav på lufttäthet i avsnitt 9:25 och 
ventilationsflöden som spelar roll för energihushållningen, men hanteras i avsnitt 6. 
Även ljusförhållanden spelar viss roll genom det värmetillskott som fås via 
solinstrålning men regleras i avsnitt 6. 
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Kraven i avsnitt 9 varierar beroende på byggnadstyp, användning, geografiskt läge 
och källa för uppvärmning. För byggnader med en uppvärmd area, Atemp, på 51-100 
m2, fönsterarea på högst 0,2 Atemp och utan kylbehov finns alternativa krav i avsnitt 
9:4 (BFS 2015:3, s.14). Där ställs istället krav på U-värden för de olika delarna i 
klimatskalet, byggnadens lufttäthet och maximal installerad eleffekt för 
uppvärmning, samt att värmeåtervinning ur ventilationsluft ska finnas om Atemp är 
större än 60 m2. Lufttätheten anges som maximalt tillåtet luftläckage vid en 
tryckskillnad om 50 Pa mellan ute och inne, mätt i liter per sekund och kvadratmeter 
omslutande area Aom. Kraven på U-värden enligt avsnitt 9:4 redovisas i tabell 1. För 
ett småhus med över 100 m2 Atemp finns inget angivet värde för lufttäthet. Lufttäthet 
tas även upp gällande luft och ventilationssystem i avsnitt 6:255 och gällande fukt i 
6:531, men inga kravnivåer förekommer heller i dessa avsnitt (Boverket 5, 2015). 
Utöver kraven på energihushållning finns även krav på upprättande av 
energideklaration för nya byggnader som regleras i lagen om energideklaration för 
byggnader (SFS 2006:985). 
 
 
Elvärmd byggnad  
Atemp 51-100 m2 Tak Vägg Grund Fönster Ytterdörr 

U-värde 0,08 0,10 0,10 1,1 1,1 

Tabell 1. Krav på U-värden som alternativt krav i BBR avsnitt 9:4 för elvärmda byggnader med Atemp 
51-100 m

2
 (BFS 2015:3, s.14). 

 
 
2.2.1  Specifik energianvändning 
 
En byggnads energianvändning Ebea är den energi byggnaden behöver för 
fastighetsel, uppvärmning och kylning av boytor samt uppvärmning av 
tappvarmvatten under ett normalår, dvs det som av Petersson (2013) beskrivs i 
byggnadens energibalansekvation (se stycke 2.1.1 s.5). Fastighetsenergin är den 
energi som krävs för byggnadens egna behov för funktion, exempelvis fläktar och 
pumpar för ventilation och värmefördelning, placerade i, under eller på byggnaden. 
Den specifika energianvändningen definieras som byggnadens energianvändning 
dividerat med Atemp enligt följande uttryck (BFS 2015:3, s.2): 
 
 ���� = ��  � + ��!� + �	�� + �"																		(��ℎ/å�) 

 
 

����,� �# = ����$	�% 																		(��ℎ/&', å�) 
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där 
 
���� Byggnadens energianvändning, kWh/år 
��  � Energi till uppvärmning, kWh/år 
��!�   Energi till komfortkyla, kWh/år 
�	��  Energi till tappvarmvatten, kWh/år 
�"  Fastighetsel, kWh/år 
����,� �# Byggnadens specifika energianvändning, kWh/m2,år 
$	�%  Area med temperatur över 10°C, m2 
 
 
Till Atemp räknas den sammanlagda arean för samtliga plan som värms till över 10°C 
och omsluts av klimatskalets insida. En byggnad vars installerade eleffekt för 
uppvärmning överstiger 10W/m2 Atemp räknas som eluppvärmd, och det ställs olika 
krav på specifik energianvändning beroende på om byggnaden är eluppvärmd eller 
inte. BBR delar även in Sverige i fyra klimatzoner enligt nedanstående tabell, och 
varje klimatzon har olika krav på specifik energianvändning och installerad eleffekt 
för uppvärmning men samma krav gällande Um-värde och lufttäthet (BFS 2015:3). 
 
 
Klimatzon Områden 

I Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län 

II Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län 

III 
Jönköpings, Kronobergs, Östergötlands, Söderman-lands, Örebro, Västmanlands, 
Stockholms, Uppsala, Gotlands län samt Västra Götalands län utom kommunerna 
Göteborg, Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö 

IV Kalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län samt i Västra Götalands län kommunerna 
Göteborg, Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö 

Tabell 2. De fyra klimatzonerna i BBR (BFS 2015:3, s.4). 

 
 
I allmänna råd till avsnitt 9:2 anges att den specifika energianvändningen får 
reduceras med den del energi från solfångare och solceller som finns på tomten och 
som byggnaden kan tillgodogöra sig. Det anges även att den specifika 
energianvändningen bör beräknas med lämpliga säkerhetsmarginaler för att 
säkerställa att kraven verkligen uppnås när byggnaden tagits i bruk, men inga 
rekommendationer ges (BFS 2015:3, s.13). Det finns även krav på mätbarhet för 
byggnadens energianvändning i avsnitt 9:7 (Boverket 5, 2015 s.244). 
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2.2.2  Byggnadens genomsnittliga värmegenomgångskoefficient 
 
Klimatskalets genomsnittliga värmegenomgångskoefficient Um är ett genomsnittligt 
U-värde för byggnadens klimatskal med inverkan av linjära och punktformiga 
köldbryggor. Um-värdet anges i W/m2K och beräknas enligt SSEN ISO 13789:2007 och 
med följande formel (BFS 2015:3, s.2): 
 
 

(% = ∑ (� ∙ $���+, + ∑ -� ∙ .�%�+, + ∑ /0 0+,$�% 																																(�/&'1) 
 
 
där 
 
(% Byggnadens genomsnittliga värmegenomgångskoefficient, W/m2K 
(�  Värmegenomgångskoefficient för byggnadsdel i, W/m2K 
$� Arean för byggnadsdelen i:s yta mot uppvärmd inneluft, m2 

För fönster, dörrar, portar och dylikt beräknas Ai med karmyttermått. 
.� Värmegenomgångskoefficienten för den linjära köldbryggan k, W/mK 
-� Längden mot uppvärmd inneluft av den linjära köldbryggan k, m 
/0 Värmegenomgångskoefficienten för den punktformiga köldbryggan j, W/K 
$�%  Sammanlagd area för omslutande byggnadsdelars ytor mot uppvärmd inneluft, 

m2. Med omslutande byggnadsdelar avses sådana byggnadsdelar som begränsar 
uppvärmda delar av bostäder eller lokaler mot det fria, mot mark eller mot delvis 
uppvärmda utrymmen. 

 
 
2.3  Boverkets föreslagna ändringar i BBR 
 
Förslaget är framtaget på uppdrag av regeringen, och väntar i skrivande stund på att 
skickas på remiss (Boverket 3, 2016). Det skall enligt uppdraget ge förslag på vilka 
krav som skall ställas på en nära-nollenergibyggnad gällande energiprestanda och 
energikälla. Som systemgräns föreslås levererad (köpt) energi som levereras till 
byggnaden för uppvärmning, tappvarmvatten och komfortkyla samt för byggnadens 
fastighetsdrift, men att elenergi skall viktas upp med en faktor 2,5 medan fritt 
flödande energi producerad på plats eller i närheten inte skall medräknas alls i den 
specifika energianvändningen. Med fritt flödande energi avses energi från förnybara 
källor, d.v.s. energi från vind, sol, mark, luft och vatten, och syftet med att inte räkna 
in fritt flödande energi i energiberäkningen är att i linje med EU-direktivet främja 
användandet av förnybara energikällor. Den fritt flödande energin skall kunna 
framställas på plats eller i närheten, vilket förtydligas som att anläggningen kan 
placeras utanför tomten under vissa förutsättningar (Boverket 1, 2015 s.7). Syftet med 
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formuleringen är att möjliggöra småskalig gemensam energiproduktion i 
gemensamma anläggningar för mindre grupper av byggnader (Boverket 1, 2015 
s.69). Simuleringar i olika modeller har även utförts för att skapa en bild av hur 
energieffektiviseringskraven skulle kunna tänkas påverka samhällsekonomin, miljön 
och byggandet. 
Förslaget är dock inte slutgiltigt, och Energimyndigheten har haft invändningar 
gällande användandet av viktningsfaktor och viktningsfaktorns storlek, val av 
systemgräns och att inte räkna in fritt flödande energi i byggnadens specifika 
energianvändning. De menar att ytterligare underlag och konsekvensanalys krävs 
gällande fri energi och viktningsfaktor och att alternativa systemgränser bör 
undersökas, men ställer sig positiva till de föreslagna sänkningarna av specifik 
energianvändning (Boverket 1, 2015 bilaga K s.127). Det nämns också i rapporten att 
ett kompletterande krav på klimatskärmen kan vara nödvändigt för att säkerställa 
byggnadens energieffektivitet då användandet av fritt flödande energi inte får bli ett 
sätt att bygga mindre energieffektiva byggnader (Boverket 1, 2015 s.63). Något 
sådant krav tas dock inte fram i förslaget. 
 
 
2.3.1  Beräkning av specifik energianvändning 
 
I förslaget används en viktningsfaktor på 2,5 för att ge ett påslag i beräkningarna då 
elenergi används för uppvärmning, komfortkyla och varmvatten. Man vill på så vis 
söka undvika användandet av elenergi och främja användandet av andra 
energikällor. 
Förslag till beräkning av specifik energianvändning, Espec (kWh/m2,år)(Boverket 
1,2015 s.8,67): 
 
 

�� �# =	 2���,�  � + ���,�� + ���,�!��3 ∙ 2,5 + ���,"��	 + ��  � + ��� + ��!��$	�%  

 
 
där 
 
�� �# Byggnadens specifika energianvändningkWh/m2,år 
���,�  � Elenergi till uppvärmning, kWh/år 
���,��   Elenergi till varmvatten, kWh/år 
���,�!��   Elenergi till komfortkyla, kWh/år 
���,"��	  Fastighetsel, kWh/år 
��  � Annan energi än el till uppvärmning, kWh/år 
��� Annan energi än el till varmvatten, kWh/år 
��!�� Annan energi än el till komfortkyla, kWh/år 
$	�%  Area med temperatur över 10°C, m2 
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2.3.2  Kravnivåer för specifik energianvändning 
 
Kravskärpningsförslagen har tagits fram med hjälp av aktiva inom branschen genom 
att dessa deltagit i en uppskattning av rimligheten och möjligheten i att kunna uppnå 
olika föreslagna nivåer ur teknisk, kompetensmässig och kostnadsmässig synpunkt, 
vilket sedan använts som underlag för den expertpanel som tagit fram nivåförslagen. 
Dessa uppskattningar redovisas i tabell 3 (Boverket 1, 2015 s.22-23).  
 
 

Byggnadstyp BBR21 
(kWh/m2,år) 

Uppskattning av 
möjlig nivå 

(kWh/m2,år) 

Procentuell 
skärpning 

Ej elvärmda flerbostadshus 90 50 44% 

Elvärmda småhus 55 45 18% 

Ej elvärmda lokaler 80 40-50 50-38% 

Tabell 3. Möjliga nivåer för skärpning av specifik energianvändning för i klimatzon III enligt aktörernas 
uppskattning (Boverket 1,2015 s.26) 

 
 
Kravnivåerna har sedan tagits fram med utgångspunkt i tekniskt tillgänglig nivå, 
vilket innebär att tekniska lösningar som finns, används och är beprövade idag skall 
kunna användas för att nå målen. Detta för att inte skapa svåruppnåeliga krav och 
dåliga förutsättningar för det fortsatta byggandet (Boverket 1, 2015 s.19-21). Man tar 
även upp problematiken kring att mindre småhus får svårare att leva upp till kraven 
då de har en större omslutande area (klimatskalsarea Aom) i förhållande till Atemp och 
föreslår att en areakorrektion införs för att motverka att kraven istället uppfylls 
genom att större småhus byggs (Boverket 1, 2015 s.68). Något faktiskt förslag på 
korrektionsfaktor tas dock inte fram, och de föreslagna nivåerna, som redovisas i 
tabell 4, ligger förutom för småhus något över uppskattningarna i tabell 3 (Boverket 
1,2015 s.45). Genom viktningsfaktorn försvinner den nuvarande indelningen i BBR 22 
med olika krav på elvärmda eller ej elvärmda byggnader. I förslaget presenteras 
beräkningsexempel där inverkan av viktningsfaktorn tas med för att ge en bild av 
vilka nivåerna blir för 100 % elvärmda byggnader (Boverket 1, 2015 s.70-72). För ett ej 
elvärmt småhus föreslås nivån 80 kWh/m2,år och baserat på en uppskattad nivå för 
fastighetsel om 5 kWh/m2,år blir den maximala elenergianvändningen för 
uppvärmning, tappvarmvatten och komfortkyla (80-5)/2,5 = 30 kWh/m2,år för att 
uppfylla kravet, och 35 kWh/m2,år inklusive fastighetsel (Boverket 1, 2015 s.70). 
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Byggnadstyp 
Ej elvärmda 

BBR 22 
(kWh/m2,år) 

Elvärmda 
BBR 22 

(kWh/m2,år) 

Föreslagen nivå 
(kWh/m2,år) 

Motsvarar för 
100 % elvärmda 

(kWh/m2,år) 

Flerbostadshus 80 50 55 31 

Flerbostadshus 
(max 35m2/lgh) 90 55 65 36 

Småhus 90 55 80 35 

Lokaler 70 50 50 32 

Tabell 4. Slutligt förslag för klimatförhållanden motsvarande Stockholm, klimatzon III, jämfört med 
nuvarande krav i BBR 22 enligt Boverkets beräkningsexempel. Fastighetsel för småhus är satt till 5 
kWh/m

2
,år, flerbostadshus 15 kWh/m

2
,år och lokaler 20 kWh/m

2
,år. Flerbostadshus med 

smålägenheter bedöms ge ett påslag med 5 kWh/m
2
,år jämfört med elvärmda flerbostadshus 

(Boverket 1, 2015 s.70-72). 

 
 
2.4  Miljö- och klimatpåverkansindikatorer 
 
Boverket är ansvarig myndighet för det svenska miljömålet God bebyggd miljö och har 
därigenom ett ansvar för byggnaders hushållning med energi och naturresurser 
(Miljömål, 2012). Som del i arbetet har hittills tre rapporter om bygg- och 
fastighetssektorns miljöpåverkan publicerats. Den senaste kom 2014 (Boverket 7, 
2014) och i den redovisas de indikatorer som används för att beskriva och följa upp 
bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan. Bland dem finns bland annat Utsläpp till 
luft i form av växthusgaser, Energianvändning (fossilt) och Energianvändning (biobränslen) 
(Boverket 6, 2014 s.6). Indikatorerna är även vanligt förekommande som indikatorer i 
livscykelbedömningar, och även i denna rapport påpekas betydelsen av att använda 
ett livscykelperspektiv för branschens miljöpåverkan (Boverket 6, 2014 s.8). 
 
 
2.4.1  GWP och koldioxidekvivalenter 
 
GWP står för Global Warming Potential och är ett mått på klimatpåverkan av 
växthusgasemissioner angivet i kg CO2 eq, d.v.s. kilo koldioxidekvivalenter 
(Boverket 2, 2015 s.67-68). Olika växthusgaser har olika stor påverkan gällande 
växthuseffekt och omräkning av andra växthusgasers påverkanskapacitet till 
koldioxidekvivalenter ger ett jämförbart mått (Bokalders & Block, 2014 s.8). GWP 
ingår ofta som en av ett antal olika indikatorer på miljö- och klimatpåverkan i 
livscykelbedömningar av byggnader och byggnadsmaterial i enlighet med SS-EN 
ISO 14044:2006, SS-EN 15978:2011 och SS-EN 15804:2012+A1:2013. GWP-värdet avser 
påverkan beräknat över olika tidsperioder, och tidsperioden 100 år har blivit den 
mest välanvända (IPCC, 2013 s.711). I denna rapport betecknas GWP för 
tidsperioden 100 år som GWP100. 
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2.4.2  Energiåtgång i produktion 
 
Embodied energy och cumulative energy är två uttryck som används som begrepp 
för den mängd energi som används för en produkt ur ett livscykelperspektiv. 
(Circular Ecology, 2015). Energianvändning i produktion återfinns ofta som en 
indikator för produkters miljö- och klimatpåverkan i databaser. Påverkan på miljö- 
och klimat blir dock beroende av energikällan, varför det kan vara av intresse att 
energianvändningen på något vis delas upp i exempelvis förnybar och ej förnybar 
energi, likt indelningen av indikatorerna i Boverkets rapport som nämns i stycke 2.4, 
som väljer indelningen fossila bränslen och biobränslen. 
 
 
2.4.3  Databaser 
 
De databaser för livscykelanalysdata som används i denna studie är ICE och 
Ecoinvent, som tillsammans med sammanställd data om isoleringsmaterials 
energiåtgång gällande förnybar energi i produktion och GWP100/kg i boken 
Byggekologi (Bokalders & Block, 2014 s.59) används för att skapa en bild av olika 
isoleringsmaterials klimatpåverkan. Databaserna SundaHus och Byggkatalogen har 
även använts för att översiktligt undersöka tillgänglighet för olika isoleringsmaterial. 
Nedan följer en kort presentation av dessa databaser. 
 
ICE – Inventory of Carbon & Energy är en databas för embodied energy och 
embodied carbon i byggmaterial som finns tillgänglig gratis via Circular Ecology. 
Den utgör en sammanställning av över 200 material i drygt 30 kategorier, och den 
första versionen kom 2005 (Circular Ecology, 2015). 
 
Ecoinvent – En LCI-databas vilket står för Life Cycle Inventory, där 
livscykelanalysdata kan sökas med olika inställningar och val för att få ut olika 
scenarion och data. Genom att välja LCIA – life cycle impact assessment kan 
sammanställningar för en produktkategoris miljöpåverkan i form av indikatorer som 
exempelvis GWP och kumulativ energiåtgång fås fram (Ecoinvent 1, 2016). Andra val 
som kan göras är vilken geografisk omfattning som ska användas, exempelvis om 
det är den totala, globala marknaden för en referensprodukt som är av intresse. Data 
knuten till referensprodukten för mindre marknader adderas då för att skapa den 
totala marknaden, och de mindre marknadernas andel av den totala produktionen av 
referensprodukten avgör dess inverkan på den globala marknaden (Ecoinvent 2, 
2016). Val kan även göras gällande systemgränser, exempelvis kan Allocation, cut-off 
by classification användas för att en produkt av återvunnet material inte skall 
tillräknas ursprungsmaterialets data utan istället hanteras som en egen process utan 
att tyngas av ursprungsmaterialets processer (Ecoinvent 3, 2016). För information om 
förnybar eller ej förnybar kumulativ energi används enligt mailsvar från Ecoinvent 
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produktionslandets totala energimix. Licens krävs för att använda databasen, som 
drivs i icke vinstdrivande syfte (Ecoinvent 4, 2016). 
 
SundaHus Miljödata – En databas med byggprodukter som bedömts utifrån kriterier 
som skall omfatta bedömningspunkter ur produktens livscykel med fokus på farliga 
ämnen. Bedömningskriterierna baseras på regler och riktlinjer från 
Kemikalieinspektionen och Europaparlamentet och produktbedömningarna görs 
utifrån dokumentation från leverantörerna. Vid bedömning klassificeras 
produkterna i klasserna A, B, C+, C- och D, där A är det bästa betyget, och 
produkternas kemiska innehåll dokumenteras. I nuläget finns drygt 35 000 produkter 
och 100 000 artiklar i databasen, som kan nås via ett antal olika licenstyper, och man 
erbjuder även en 14 dagars gratis provlicens (SundaHus 1, 2016). Sökningar i 
databasen kan göras genom t.ex. fritextsökningar och via BSAB eller BK04-koder 
(SundaHus 2, 2016). Databasen drivs av SundaHus i Linköping AB. 
 
Byggkatalogen – en produktdatabas för byggvaror från över 5000 producenter som 
finns tillgänglig via Svensk Byggtjänst (Svensk Byggtjänst, 2016). Produkter kan 
sökas via materialkategorier eller fritextsökning. 
 
 
2.5  Isoleringsmaterial 
 
Om skärpta energikrav leder till användande av ökade mängder isoleringsmaterial 
blir isoleringsmaterialens miljö- och klimategenskaper extra viktiga i sammanhanget. 
Isoleringsmaterials miljöpåverkan har på senare tid undersökts i ett antal studier. 
Bland annat i en studie där olika typer av isoleringsmaterial undersökts utifrån deras 
förmåga att isolera i kombination med livscykelanalysdata för deras inbyggda 
miljöpåverkan, där materialens egna negativa miljöeffekter ställs mot de miljövinster 
de ger i bruksfasen (Kono et al., 2016, abstract). Studien har bland annat fokuserat på 
energi- och värmeanvändning i produktionsfasen, och visar att fibreboard, cellglas 
och stenull har de största påverkansfaktorerna gällande värmebehov, och cellglas 
hade även en stor del av sin påverkan i energianvändning (Kono et al., 2016 s.6). I 
slutsatserna nämns att densitet och energi- och värmekälla i sammanhanget visat sig 
vara viktiga faktorer och områden med stora förbättringsmöjligheter för exempelvis 
fibreboard och cellglas (Kono et al., 2016 s.10). 
Nedan beskrivs kort de isoleringsmaterial som behandlas i den här rapporten. 
 
Stenull 
 

Stenull är en mineralull som främst tillverkas av diabas och dolomit, vanligen med 
tillsatser av fenol/formaldehydharts och urea som bindemedel och silikon eller 
mineralolja för att öka fuktmotståndet och minska damm. Tillverkningsprocessen 
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kräver höga temperaturer vid smältning. Materialet har god isoleringsförmåga och 
ett bra brandmotstånd, men kan avge farliga gaser vid brand. Vid fukt kan 
emissioner förekomma vilket tillsammans med materialets låga fuktbuffrande 
förmåga innebär att väggkonstruktionen bör vara diffusionstät så att fukt inte tar sig 
in i väggarna och orsakar emissioner eller skador på träkonstruktionen. Mineralull 
innehåller små fibrer som kan ge skador på lungorna vid inandning, även om 
produktionsutveckling lett till en minskning av skadliga fibrer. I boken Byggekologi 
(Bokalders & Block, 2014) presenteras sammanställningar för hur europeiska 
miljöinstitut och ämnesexperter gällande miljöanpassat byggande klassar material 
inom olika byggmaterialskategorier i Rekommenderas, Accepteras eller Undviks. Stenull 
kategoriseras i sammanställningen för isoleringsmaterial som Undviks, men med 
kommentaren att stenull har värdefulla egenskaper ur brandskyddssynpunkt 
(Bokalders & Block, 2014 s.62,64). 
 
Glasull 
 

Även glasull är en mineralull med god isoleringsförmåga, men med samma 
problematik gällande fukt och fibrer som stenull. Materialet tillverkas enligt samma 
princip som stenull, men råvarorna är vanligen kvartssand, returglas samt fältspat 
och/eller dolomit. Mängden returglas som används har ökat. Glasullsfibrer orsakar 
hudirritationer vid kontakt, och studier har även påvisat likheter mellan 
glasullsfibrer och asbest. Hälsoskadliga gaser förekommer vid upphettning över 150 
°C. Det finns alternativ som dammar och kliar mindre, utan formaldehyd och urea. 
Materialet klassas som Undviks (Bokalders & Block, 2014 s.62,64). 
 

Träfiber 
 

Träfiberskivor tillverkas av flisad och mald träråvara. Mjuka isolerskivor har ofta 
tillsatser av polyolefin (plaster) eller naturharts som bindmedel och 
ammoniumpolyfosfat för att öka motståndskraft mot brand. Aluminiumsulfater kan 
förekomma för att motverka mögel. Skivorna kan även ha tillsatser som paraffin, 
silikat och hydrofoberingsmedel för att minska vattenupptagning. Träfiber klassas 
som Rekommenderas men med påpekandet att produkter med tillsats av polyuretan 
bör undvikas (Bokalders & Block, 2014 s.64,65). 
 

Cellulosa 
 

Cellulosa är vanligt förekommande som lösull, men förekommer även som 
skivmaterial. Materialet tillverkas av ny pappersmassa eller genom återvinning av 
tidningspapper. I det senare fallet är processen energisnål, men för nyproduktion 
krävs en relativt stor mängd energi i produktion. När tidningspapper används mals 
pappret och ämnen som borsyra, borax, silikat och ammoniumpolyfosfat tillsätts för 
att göra materialet bättre beständigt mot brand och skadeangrepp. Tillsatserna kan 
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utgöra så mycket som en fjärdedel av vikten. Lösull dammar vid insprutning och 
borsyra och borax är hormonstörande och bör undvikas. Materialet klassas som 
Rekommenderas men med varningsflagga för vilka tillsatsmedel som används 
(Bokalders & Block, 2014 s.60,64). 
 
 
2.6  Lättreglar 
 
Lättreglar är ett alternativ till vanlig träregel och består vanligen av ett I-tvärsnitt 
med smalt livstycke av hård träfiberskiva och flänsar av trä eller limmat lamellträ. 
Lättreglarna kan fås i högre dimensioner än vanlig träregel och leder på grund av sin 
utformning mindre värme ut genom väggen (Träguiden 1, 2003)( Hunton, 2016). 
Vanliga reglar av konstruktionsvirke kan fås i standarddimensioner med höjd upp 
till 220 mm (Träguiden 2, 2015). Det finns leverantörer som erbjuder möjlighet att 
leverera lättreglar med livisolering av asfaboard. Livisoleringen innebär att balken 
får ett rektangulärt tvärsnitt vilket underlättar isoleringsarbetet när skivmaterial 
används istället för lösull (Hunton, 2016). 
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3 Metod 
 
Studien utförs som en fallstudie och avser inte generera några representativa resultat 
annat än för typbyggnaden och typväggen och i enlighet med studiens 
avgränsningar. Att utgå från ett nyligen utfört projekt ger ett definierat utgångsläge, 
möjlighet till god indata och ett aktuellt och relevant fall för jämförelse. Det ger även 
möjlighet att bryta ut och undersöka enskilda parametrar vilket lämpar sig väl för 
studiens syfte. Studien omfattar såväl kvalitativ som kvantitativ data och 
analysmetoder med såväl beräkningar och sifferjämförelser som 
platsundersökningar och möten. Studien baseras på ett förslag till ändring i BBR, och 
inte en faktisk ändring, vilket i sig sätter ramarna för studiens och resultatens 
representativitet, reliabilitet och validitet. 
 
 
3.1  Litteraturstudier 
 
Omfattande inledande litteraturstudier har genomförts och omfattat såväl böcker, e-
böcker, lagtext, standarder, vetenskapliga artiklar och rapporter som översiktliga 
internetsökningar. Syftet har varit att skapa en god orientering och 
kunskapsbreddning inom behandlade områden, samt ett underlag till och 
vetenskaplig förankring av tillvägagångssätten i studien. 
 
 
3.2  Kartläggning och datainsamling för typbyggnad 
 
I syfte att få en bild av fabrikens produktionsförutsättningar, och därmed vilka 
möjligheter och begränsningar som finns för hur typväggen kan tillverkas, har 
grundläggande kartläggning genom möten med ansvarig på företaget och 
rundvandring i fabriken genomförts. Syftet har även varit att undersöka vilka 
material som används och hur företaget ser på och hanterar miljö- och 
klimatrelaterade frågor gällande materialval. Som en del i att säkerställa att studien 
är anpassad till nuvarande produktionssätt används ett nyligen utfört projekt, 
typbyggnaden, som grund för studien. Typbyggnaden är ett eluppvärmt småhus och 
har valts tillsammans med företaget. Det är en typ av byggnad de ser stora 
möjligheter för i fortsättningen och som passar företagets produktionsförutsättningar 
mycket väl. Den specifika byggnaden är nyligen uppförd i Stockholmsområdet vilket 
gör den lämpad för studien då Boverkets förslag baseras på Stockholmsområdet och 
klimatzon III. För att nå ett relevant resultat med god reliabilitet används även 
typbyggnadens indata för energiberäkning (Bilaga C) tillsammans med den utförda 
energiberäkningen (Bilaga B) som ingångsdata för studien. Denna data har 
tillhandahållits av byggherren som låtit uppföra byggnaden. Vidare har senaste 
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klimatdata använts, vilken har tillhandahållits av SMHI. Klimatdata redovisas dock 
inte i rapporten då detta är upphovs- och äganderättsskyddad information. 
 
 
3.3  Materialval och materialdata för U-värdesberäkningar 
 
De isoleringsmaterial som undersöks i studien väljs utifrån två huvudkriterier: 
 
• De skall vara substituerbara i typväggen. I dagsläget används mjuka 

stenullsskivor, och isoleringsmaterialet ska vara avsett att använda i en 
träregelstomme. 

• För att utgöra ett rimligt alternativ för företaget bör materialen finnas tillgängliga 
på den svenska marknaden. 

 
För att få en uppfattning om vilka lämpliga materialtyper som finns tillgängliga på 
marknaden utförs sökningar i Svensk Byggtjänsts produktdatabas Byggkatalogen, 
databasen SundaHus samt genom ordinärt internetsökande baserat på de material 
som tas upp i boken Byggekologi (Bokalders & Block, 2014 s.59-66). För sökningar i 
SundaHus används kategorierna BSAB-kod IB - Termisk isolering m m i hus (ej 
platsbyggt kyl- eller frysrum) och BK04-kod 013 - Isoleringsmaterial samt 
fritextsökningar. I Svensk Byggtjänsts produktdatabas genomsöks hela 
produktkategorin för isolering. Studien avser inte jämföra specifika produkter, varför 
flera produkter av samma materialtyp undersöks för att ta fram representativa 
beräkningsdata för respektive materialtyp. Sökningarna genomförs även för att ge en 
indikation om materialkategorins tillgänglighet. Densitet och �-värden för de 
produkter som undersöks sammanställs och utgör underlag för de beräkningsvärden 
som sedan används. Även för den materialtyp som ingår i typväggens 
originalutförande utförs sökningar av material från andra producenter för att 
undersöka representativiteten för de produkter som används i typväggen. För att 
kunna undersöka NNE-kravets inverkan på typväggen kommer dock värdena för de 
produkter som används i typväggens originalutförande användas oavsett om 
materialdatan är representativ för materialkategorin eller ej. 
 
 
3.4  Datainsamling för GWP och energiåtgång i produktion 
 
För att undersöka de olika isoleringsmaterialens miljö- och klimatpåverkan används 
indikatorerna GWP100 och energiåtgång i produktion, som anses vara relevanta 
indikatorer för studien på grund av NNE-kravets syfte och starka anknytning till 
dessa faktorer. Data söks i databaserna Ecoinvent och ICE samt i boken Byggekologi 
(Bokalders & Block, 2014). Studien avser att ge en översiktlig bild av hur typväggens 
miljö- och klimatpåverkan påverkas av materialvalen, och sökningarna fokuseras 
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därför på generell data för de valda materialtyperna. Sökningar i Ecoinvent utförs i 
version 3.2 (2015) och enligt systemmodellen Allocation, cut-off by classification (se 
stycke 2.4.3 s.13). Global market väljs för samtliga produktkategorier och data 
hämtas ur LCIA-sammanställningar. Fler datakällor än en används för att möjliggöra 
triangulering genom jämföranden av den framtagna datan. 
  
 
3.5  Förutsättningar för beräkningar 
 
För att undersöka hur stor påverkan NNE-kravet kan få på typväggen beräknas den 
behövda isoleringstjocklek som krävs för att uppnå U-värden för olika 
beräkningsfall. För att undersöka den största påverkan på typväggen för respektive 
beräkningsfall undersöks inga andra sätt att sänka byggnadens specifika 
energianvändning än genom minskade transmissionsförluster genom klimatskalet. 
Beräkningarna förutsätter med andra ord att inga andra ändringar av typbyggnaden 
än U-värdessänkningar för klimatskalets delar görs, varken till fördel eller till 
nackdel för byggnadens specifika energianvändning. 
Beräkningarna utgår från typbyggnadens redovisade U-värden enligt Bilaga C och 
utförd energiberäkning enligt Bilaga B. I typväggens originalutförande används två 
olika kvaliteter på isoleringen för huvudisolering respektive installationsskikt, varför 
lagren skiljs åt i beräkningar. Installationsskiktets mått ändras inte i beräkningarna 
på grund av dess funktion i typväggen (se s.30) men adderas till det beräknade 
värdet av huvudisoleringens behövda tjocklek för att få den totala behövda 
isoleringstjockleken. 
 
 
3.5.1  Alternativt utförande 
 
I nuvarande produktion används vanliga träreglar i typväggen. För att undersöka 
vilket inverkan användandet av lättreglar skulle få på typväggens behövda 
isoleringstjocklek, och därmed även GWP100 och energiåtgång för 
isoleringsmaterialen, utförs beräkningar för två konstruktionsutföranden. Ett med 
vanliga reglar och ett med livisolerade lättreglar. Lättreglarnas inverkan beräknas 
sedan som skillnaden mellan de behövda isolertjocklekarna i respektive utförande 
och för respektive isoleringsmaterial. Typväggen beskrivs i stycke 4.3 (s.30) 
 
 
3.5.2  Tolkning av energiberäkning 
 
I Boverkets förslag beräknas fastighetsel utan viktningsfaktor (se stycke 2.3.1 s.10), 
vilket innebär att den del av den specifika energianvändningen som utgörs av 
fastighetsel i typbyggnadens energiberäkning måste dras av från byggnadens 
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energianvändning Ebea innan beräkningen går vidare. Energiberäkningen (Bilaga B) 
har tolkats som så att i utdata har E el fläktar och E el cirk.pump, värmedistr. dragits av 
från E köpt energi (exkl. hushållsel) för att få fram den elenergi som brukas för 
uppvärmning, kyla och tappvarmvatten. 
 
 ���,�  �,��,�!�� = ��ö 		(�07��7å�����) − ���,"��	 
 ���,"��	 = ���,"�ä�	 + ���, �%  
 
 
 
3.5.3  Fördelning av U-värdessänkning 
 
Det vore orimligt att anta att ytterväggen är den enda klimatskalsdel som skall svara 
för den behövda sänkningen av transmissionsförlusterna. För att undersöka 
påverkan på typväggen vid olika fördelning av transmissionsförlusterna görs därför 
en fördelning av rimliga sänkningar av övriga klimatskalsdelars U-värden. Tre 
beräkningsfall tas fram där det första baseras på nivåerna som anges i BBR avsnitt 9:4 
(se stycke 2.2 och tabell 1 s.6-7). De övriga två baseras på beräkningar där hela 
sänkningsbehovet tillskrivs endast en av typbyggnadens klimatskalsdelar för att 
undersöka vilket utrymme för sänkning som finns, samt litteraturstudier där U-
värden för ett antal inventerade svenska lågenergihus sammanställs för att ge en 
uppfattning om vilka nivåer som kan anses tekniskt rimliga och utförbara. 
Typväggens behövda U-värde i respektive fall kan sedan beräknas utifrån den 
behövda sänkningen av typbyggnadens Um-värde, enligt beräkningsgång i stycke 
3.6.1. 
 
 
3.6  Beräkningar 
 
Beräkningar utförs i Excel enligt de beräkningsgångar som beskrivs nedan. Exempel 
på beräkningsuppställningar i Excel redovisas i Bilaga D, E och F. Beräkningar med 
klimatdata redovisas ej av de skäl som beskrivs i stycke 3.2. Beräkningsgångarna 
baseras på BFS 2015:3, Boverkets handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler 
(Boverket 4, 2012), Boverkets föreslagna ändringar för specifik energianvändning 
(Boverket 1, 2015), SS-EN ISO 6946:2007 och boken Tillämpad Byggnadsfysik 
(Petersson, 2013). 
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3.6.1  Behövd ändring av typväggens U-värde 
 
Typbyggnaden är ett eluppvärmt småhus, vilket innebär att kravnivån enligt 
Boverkets förslag är 80 kWh/m2,år (Boverket 1, 2015, s.68). Högsta elenergi-
användning x utöver fastighetsel fås genom: 
 
 

80 = 	; ∙ 2,5 + ���,"��	$	�%  

 
 

; = 	80 ∙ $	�% − ���,"��	2,5  

 
 
Maximal tillåten elenergianvändning Ebea,el,max, förutsatt att fastighetsel är densamma 
blir då: 
 
 ����,��,%�< = ; + ���,"��	 
 
 
Den behövda minskningen av byggnadens energianvändning motsvarar 
transmissionsförlustminskningen ΔQt som är skillnaden mellan byggnadens 
elenergianvändning Ebea som i energiberäkningen (Bilaga B) motsvaras av E köpt 
energi (exkl. hushållsel), och Ebea,el,max enligt ovan. 
 
 Δ�	 = ���� − ����,��,%�< 
 
 
För att undersöka potentiellt utrymme för sänkning av klimatskalsdelarnas U-värden 
utförs först beräkningar där hela sänkningen tillskrivs endast en av klimatskalets 
delar utifrån formel för transmissionsförluster (Petersson, 2013 s.39) vilket ger den 
behövda sänkningen ΔUi av respektive klimatskalsdels U-värde. Fullständig 
beräkningsgång redovisas ej, då den behandlar klimatdata. Det behövda U-värdet Ubi 
för respektive klimatskalsdel blir: 
 
 (�� = (� − >(� 
 
 
där Ui är respektive klimatskalsdels ursprungliga U-värde. 
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Behövd justering av byggnadens genomsnittliga värmegenomgångskoefficient, ΔUm 
(W/ m2K) beräknas utifrån samma formel för transmissionsförluster, och byggnadens 
behövda Um-värde Umb blir: 
 
 (%� = (% − >(% 
 
 
För beräkning av ytterväggens behövda U-värde i relation till övriga 
klimatskalsdelars givna värden Uib enligt respektive beräkningsfall, bryts Ub,yv ut ur 
ekvationen för Um (se stycke 2.2.2 s.9). Först beräknas köldbryggorna, Ckb som i 
enlighet med förutsättningarna om att inget annat än transmissionsförlusterna 
ändras antas konstanta, genom: 
 
 

(% = ∑ (� ∙ $���+, + ?��$�%  

 

(% ∙ $�% =@(� ∙ $�
�

�+,
+ ?�� 

 

?�� = (% ∙ $�% −@(� ∙ $�
�

�+,
 

 
 
Beräkning av Ub,yv utförs sedan för respektive beräkningsfall utifrån Umb enligt: 
 
 

(%� = ∑ (�� ∙ $���+, + ?��$�%  

 

(%� ∙ $�% =@(�� ∙ $�
�

�+,
+ ?�� 

 

(%� ∙ $�% − ?�� =@(�� ∙ $�
�

�+,
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Vilket ger: 
 
 (�,!� ∙ $!� = (%� ∙ $�% − ?�� − (	� ∙ $	 − (�� ∙ $� −(" ∙ $" 
 
 

(�,!� = (%� ∙ $�% − ?�� − (	� ∙ $	 − (�� ∙ $� − (" ∙ $"$!�  

 
 
3.6.2  Behövd ändring av isoleringstjocklek 
 
För att beräkna den behövda isoleringstjockleken används produktspecifika �-värden 
för typväggens isoleringsmaterial, framtagna representativa värden för substituerade 
isoleringsmaterial samt värden ur formelsamling för väggens övriga delar. Dessa 
redovisas i tabell 7 (s.30). Ändringen beräknas för skiktet som består av regelstomme 
och huvudisolering och adderas till övriga isoleringsskikt. 
Beräkningarna utförs enligt �-värdesmetoden då denna metod ger det lägre 
gränsvärdet RT� för väggens totala värmemotstånd RT och därmed en 
säkerhetsmarginal i beräkningarna jämfört med beräkning genom sammanvägning 
av U- och �-värdesmetoden. Att anta RT� = RT ger alltså ett lite för högt värde för RT�. 
Beräkningarna utförs med deklarerade �-värden utan korrektion. 
 
Det behövda värmemotståndet för skiktet som utgörs av huvudisolering och 
regelstomme, fås ur följande samband (Petersson s.336-340)( SS-EN ISO 6946:2007): 
 
 

(�,!� = 1
BCD 							⇒ 						 BCD = 1

(�,!� 

 

BCD = B�� +@B� + B�� 

B� = F���  
 
 
RT� Väggens totala värmemotstånd (m2K/W) 
B�� 0,13 (m2K/W) (SS-EN ISO 6946:2007, s.4) 
B�� 0,04 (m2K/W) (SS-EN ISO 6946:2007, s.4) 
B� Värmemotstånd för ett enskilt skikt i ytterväggen (m2K/W) 
�� värmeledningsförmåga för ett enskilt skikt i ytterväggen (W/m*K) 
F� tjocklek för ett enskilt skikt i ytterväggen (m) 
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Beräkningarna måste sedan delas upp i fall med vanlig regel och fall med lättrgel. 
 
 
3.6.2.1  Beräkning för träregelvägg 
 
Typväggen visas i figur 1 och delas in i ingående skikt enligt följande: 
 
Aktuella skikt (i) i typväggen, träregel 
1. Gips 
2. OSB 
3. 70 mm reglar (A) + isolering (B) (figur 2) 
4. Reglar (A) + huvudisolering (B) (figur 3) 
Läkt + luftspalt + fasadpanel + Rse = Rsi i enlighet med SS-EN ISO 6946:2007, s.5. 
 
 

 

 
Figur 2. Skikt 3, installationsskikt 

 

 
Figur 1. Typväggen med vanlig regel   Figur 3. Skikt 4 

 
 
Skikt 3 och 4 (figur 2 och 3) är inhomogena skikt, och ett inhomogent skikts 
sammanvägda värmeledningsförmåga beräknas enligt: �� = GH� ∙ �H� + GI� ∙ �I� 
 
 
GH� = HJ

HK   areaandelen av material A i skiktet i:s totala area 

GI� = HLHK  areaandelen av material B i skiktet i:s totala area 

�H� =  värmeledningsförmåga för material A i skikt i 
�I� =  värmeledningsförmåga för material B i skikt i 
 
 
För skikt bestående av träreglar och isolering utförs beräkningar för 10 % regelandel. 
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Den behövda isoleringstjockleken för skikt 4 fås genom: 
 
 

BCD = B�� +@B� + B�� 
 

BM = BCD − NB�� +@B�,ö����� + B��O 

 

BM = FM�M 							⇒ 						 FM = BM ∙ �M 

 
 
Den totala behövda isoleringstjockleken fås genom att addera tjockleken för skikt 3 
och 4, och ökningen jämfört med typväggens originalutförande fås genom att dra av 
originalutförandets totala isoleringstjocklek från den totala behövda isolertjockleken. 
 
 
3.6.2.2  Beräkning för lättregelvägg 
 
För lättregelvägg utförs beräkningen av skiktens �-värde på samma sätt som för 
träregelvägg, men väggen delas upp i fler skikt enligt figur 4-6. 
 
Aktuella skikt (i) i typväggen, lättregel 
1. Gips 
2. OSB 
3. 70 mm reglar (A) + isolering (B) (figur 2) 
4. 2 x flänshöjd (A) + isolering (B) (figur 5) 
5. Liv (A) + livisolering (B) + isolering (C) (figur 6) 
Läkt + luftspalt + fasadpanel + Rse = Rsi i enlighet med SS-EN ISO 6946:2007, s.5. 
 
 

  

  
      Figur 5. Skikt 4, flänsar + isolering 
 

 

   
Figur 4. Typväggen med lättregel   Figur 6. Skikt 5, liv + livisolering + isolering 
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Skikt 4 beräknas för 10 % regelandel, och skiktets tjocklek bestäms av flänsarnas 
mått. 
 
Livtjockleken och flänsbredden avgör livets och livisoleringens andel av den totala 
skiktarean för skikt 5. Livets andel beräknas som livbredden delat på flänsbredden 
gånger regelandelen 10 % enligt: 
 
 

0,1 ∙ P���Q"�ä�� 
 
 
Livisoleringens andel blir då den totala regelandelen minus livandelen: 
 
 

0,1 − R0,1 ∙ P���Q"�ä��S 

 
 
Den totala behövda isoleringstjockleken fås genom att addera tjockleken för skikt 3, 4 
och 5, och ökningen jämfört med typväggens originalutförande fås genom att dra av 
originalutförandets totala isoleringstjocklek från den totala behövda isolertjockleken. 
 
 
3.6.3  Substituering av isoleringsmaterial i träregelvägg 
 
Skiktens �-värden beräknas först enligt stycke 3.6.2.1. Värmemotståndet för 
installationsskiktet (figur 2), beräknas sedan enligt: 
 
 

BT = FT�T  

 
 
Det behövda värmemotståndet för skikt 4 d.v.s. skiktet med huvudisoleringen (figur 
3), fås sedan genom: 
 
 

BM = BCD − NB�� +@B�,ö����� + B��O 
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och slutligen beräknas den behövda isoleringstjockleken: 
 
 

BM = FM�M 							⇒ 						 FM = BM ∙ �M 

 
 
Den totala behövda isoleringstjockleken fås genom att addera tjockleken för skikt 3 
och 4, och ökningen jämfört med typväggens originalutförande fås genom att dra av 
originalutförandets totala isoleringstjocklek från den totala behövda isolertjockleken. 
 
 
3.6.4  Substituering av isoleringsmaterial i lättregelvägg 
 
Skiktens �-värden beräknas först enligt stycke 3.6.2.1 och 3.6.2.2. Värmemotståndet 
för installationsskiktet (figur 2), och skikt 4 som består av flänsar och isolering (figur 
5) beräknas sedan enligt: 
 
 

BT = FT�T 									UVℎ										BM =
FM�M  

 
 
Det behövda värmemotståndet för skikt 5, d.v.s. skiktet med liv, livisolering och 
huvudisolering (figur 6), fås sedan genom: 
 
 

BW = BCD − NB�� +@B�,ö����� + B��O 

 
 
 
Den behövda isoleringstjockleken för skikt 5 beräknas enligt: 
 
 

BW = FW�W 							⇒ 						 FW = BW ∙ �W 

 
 
Den totala behövda isoleringstjockleken fås genom att addera tjockleken för skikt 3, 4 
och 5, och ökningen jämfört med typväggens originalutförande fås genom att dra av 
originalutförandets totala isoleringstjocklek från den totala behövda isolertjockleken. 
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3.7  Beräkning av GWP och energiåtgång 
 
GWP100 och energiåtgång för respektive isoleringsmaterial och beräkningsfall 
beräknas utifrån mängden isoleringsmaterial som krävs för den behövda 
isoleringstjockleken och isoleringsmaterialets densitet. Resultatet för 
energianvändning omräknas vid behov till kWh för att erhålla konsekvent enhet för 
energi i rapporten. 
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4 Resultat 
 
 
4.1  Produktionen idag 
 
I dagsläget finns tre stationer/linor i stora öppna lokaler där ytterväggselement kan 
produceras. Den uppskattade produktionstakten är ca 2 väggar per dag och 
lina/station. Huvudlinan använder vändbord där väggarna vänds och skickas vidare 
från bord till bord, medan övriga stationer producerar väggelementen vid samma 
bord. Lyft och vändning sker med hjälp av travers. Ytterväggarna som byggs är 
träregelväggar och företaget har två framtagna standardväggar varav en med lite 
bättre U-värde, men anpassar produktionen efter kundens önskemål och bygger 
väggar med olika konstruktionslösningar och U-värdeskrav. Vanligtvis levereras 
väggarna med förmonterade fönster och förberedda för eldragning. Transport sker 
med lastbil. Gällande materialval används vanligtvis inga databaser som underlag 
för val, och huvudfokus ligger på pris, kvalitet, hur lättarbetade materialen är, 
arbetsförhållanden och ergonomi. Produkter har dock kontrollerats mot BASTA i ett 
projekt där registrering i BASTA krävdes för ingående produkter. Materialkrav från 
kunder förekommer och har berört spårbarhetscertifiering av virke och emissioner 
från spånskivor. Man har avtal med vissa leverantörer, exempelvis för fönster. Som 
isoleringsmaterial används nästan uteslutande mjuka stenullsskivor (Bilaga A).  
 
 
4.2  Typbyggnad 
 
Typbyggnaden är ett parhus med två bostäder avsedda för vardera fyra personer, 
och respektive bostad har Atemp 130 m2. Byggnaden är uppförd i klimatzon III, är 
eluppvärmd, försedd med frånluftsvärmepump och räknas som småhus, vilket 
innebär att den med nuvarande krav i BBR skall uppfylla en högsta specifik 
energianvändning om 55 kWh/m2,år (BFS 2015:3 s.10). Utförda energiberäkningar 
redovisar en beräknad specifik energianvändning på 45,3 kWh/m2,år (Bilaga B). 
Klimatskalets U-värden och areor redovisas i tabell 5 och 6 (Bilaga C). 
 
 
Klimatskalsdel U-värde   Area (m2) 

Tak 0,105  Grund/Tak 65,9 

Vägg 0,178  Vägg 95,14 

Grund 0,11  Fönster 30,86 

Fönster 1,15  Atemp 130 

Um 0,31  Aom 257,8 

Tabell 5. Typbyggnadens U-värden.      Tabell 6. Typbyggnadens aktuella areor 
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4.3  Typvägg 
 
Typväggen beskrivs nedan i 
produktspecifika för typväggen
värdet är enligt uppgift i 
isoleringstjockleken är 240 mm.
fabrik. 
 
 
Material 

Träpanel, liggande (furu) 

Stående spikläkt (furu) 

Luftspalt 

Vindduk 

Träregelstomme (furu) 

Isolerskiva stenull 

Ångspärr, plast 

Stående reglar (furu) 

Isolerskiva stenull 

OSB 

Gips 

U-värde 0,178

Tabell 7. Sammansättning typvägg

 
 

Figur 7. Ritning över typväggens utförande

 
 
För att uppnå en god luft
innebär att ångspärren kan hållas intakt och klämmas fast mellan väggelementen för 
över- och undervåning. Detta ger en tät skarv men innebär också att reglarna 
placeras vertikalt och i linje med 45x170
korslagda reglar för att undvika värmeförluster, men med denna lösning är det 
lättare att uppfylla kundens krav på lufttäthet
 

kravets och materialvalens inverkan på prefabricerade ytterväggselement 
ans parhus 

 

beskrivs nedan i tabell 7 och figur 7. �-värden för stenullsisolering är 
a för typväggen, övriga värden har hämtats ur formelsamling

i underlag för energiberäkning (Bilaga C
soleringstjockleken är 240 mm. Gipsskiva monteras på plats och ingår inte från 

Tjocklek (mm) �-värde 

22 - 

28 
- 

- 

- - 

170 
0,14 

0,033 

0,20 - 

70 
0,14 

0,036 

11 0,14 

13 0,22 

0,178 Tot 314 

. Sammansättning typvägg 

ypväggens utförande, sett uppifrån. Reglar s600. 

För att uppnå en god lufttäthet bärs mellanbjälklaget av 45x70
kan hållas intakt och klämmas fast mellan väggelementen för 

och undervåning. Detta ger en tät skarv men innebär också att reglarna 
placeras vertikalt och i linje med 45x170-reglarna. Vanligtvis vill företaget använda 
korslagda reglar för att undvika värmeförluster, men med denna lösning är det 
lättare att uppfylla kundens krav på lufttäthet (Bilaga A).  

 

Resultat 

30 

värden för stenullsisolering är 
en har hämtats ur formelsamling. U-

C), och den totala 
monteras på plats och ingår inte från 

 

ellanbjälklaget av 45x70-reglarna, vilket 
kan hållas intakt och klämmas fast mellan väggelementen för 

och undervåning. Detta ger en tät skarv men innebär också att reglarna 
nligtvis vill företaget använda 

korslagda reglar för att undvika värmeförluster, men med denna lösning är det 
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4.4  Materialval och materialdata för isoleringsmaterial 
 
De alternativ som bedömts rimligast för företaget att använda, baserat på tillgång på 
den svenska marknaden och användbarhet i den typ av väggar som företaget 
producerar är stenull, glasull, träfiber och cellulosa. I stycke 4.4.1 sammanställs �-
värde och densitet för de produkter som studerats. 
 
 
4.4.1  Värmeledningsförmåga och densitet 
 
Stenull 
 
För stenull används produktdata från typväggen vid beräkningar. Ytterligare ett 
fabrikat har undersökts för att göra en enklare jämförelse av produkternas densitet, 
som efter jämförelse anses rimliga att använda (tabell 8). 
 
 

 Typväggen Fabrikat 2 

�-värde 0,033 0,036 0,035 0,037 

densitet ρ 45 29 ca 37 ca 30 

Tabell 8. Materialdata för stenullsisolering. 

 
 
Glasull 
 
För glasull har två producenters produkter studerats (tabell 9). Då �-värden som 
motsvarar stenullens finns väljs dessa för beräkningar för att ge mer direkt 
jämförbarhet med data för stenull. Densiteten var tämligen ospecifikt angiven för 
samtliga glasullsprodukter i sökningen, men största värde var desamma varför de 
ändå anses stämma ganska väl överrens. Medelvärde för glasull � 0,033 och � 0,036 
har använts och beräknats enligt: 
 
0,033: (20+35)/2 = 27,5 kg/m3 
0,036: (13+19)/2 = 16 kg/m3 
 
 

 Fabrikat 1 Fabrikat 2 

�-värde 0,033 0,035 0,037 0,033 0,036 0,037 

densitet ρ 20-35 16-19 13-15 9-35 9-35 9-35 

Tabell 9. Underlag för beräkningsvärden, glasullsisolering. 
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Träfiber 
 
Sex skivmaterial har undersökts och sammanställts i nedanstående tabell. �-värdet 
var detsamma för samtliga undersökta produkter och värdet anses därmed rimligt 
att använda. För densitet används medelvärdet 46,7 kg/m3 i beräkningarna. 
 
 

�-värde 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 

densitet ρ 40 35-45 50 50 50 50 

Tabell 10. Underlag för beräkningsvärden, träfiberisolering. 

 
 
Cellulosa 
 
I produktsökningar har främst cellulosa från återvunnet tidningspapper hittats. 
Skivmaterial av cellulosa från återvunnet tidningspapper finns på den europeiska 
marknaden, men för vissa av dessa anges inte ytterväggar som användningsområde 
och inget �-värde anges. Tre skivor avsedda för ytterväggar och med angivna �-
värden har hittats, varav en är en svensk produkt och två är tillverkade av 
återvunnet tidningspapper. Även den tredje tycks vara tillverkad av återvunnet 
tidningspapper, men anger endast träfiber i den tämligen kortfattade 
produktbeskrivningen. Överlag har informationsmaterialet om skivmaterialen varit 
knappt. En produkt skiljer sig från de övriga två i densitet och �-värde, och 
medelvärden för de tre produkterna har använts vid beräkningar. 
De varierande angivelserna gällande densitet för lösull antas bero på att olika 
densitet används för olika användningsområden och för olika tekniker med 
inblåsning eller påsprutning. Vid inblåsning i ytterväggar tycks 50 kg/m3 vara en 
vanligen rekommenderad densitet för �-värdet 0,039, varför detta värde används. �-
värdet är detsamma för samtliga produkter med undantag för en som angett 0,039-
0,040. 0,039 anses dock rimligt att använda i beräkningarna. 
 
 
Lös/skiva lös lös skiva skiva skiva lös lös lös 

�-värde 0,039 0,039 0,039 0,039 0,036 0,039 0,039-
0,040 0,039 

densitet ρ 40-50 28-65 50 50 31 25-65 44-54 48-50 

Tabell 11. Underlag för beräkningsvärden, cellulosaisolering. 
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Sammanställning beräkningsvärden 
 

Isoleringsmaterial � 

(W/m*K) 
ρ 

(kg/m3) 

Stenull 
0,033 45 

0,036 29 

Glasull 
0,033 27,5 

0,036 16 

Cellulosa lös 0,039 50 

Cellulosa skiva 0,038 43,7 

Träfiber 0,038 46,7 

Tabell 12. Sammanställning av valda beräkningsvärden för isoleringsmaterialen. 

 
 
4.4.2  GWP och energiåtgång i produktion 
 
Data har hämtats ur Byggekologi (Bokalders & Block, 2014 s.59), ur sammanställning 
för isoleringsmaterial i ICE:s materialdatabas och via sökningar i Ecoinvent som 
genomförts enligt stycke 3.4 (s.18). Sammanställd data för energiåtgång redovisas i 
tabell 13, och data för GWP100 i tabell 14. 
 
 

Isoleringsmaterial 

Ecoinvent 
Version 3.2 (2015) 

Energi prod, ej förnybar 
MJ Eq/kg 

Byggekologi 
Energi prod. Ej förnybar 

MJ/kg 
ICE 

Stenull 17,29 21,36 16,8 (+/- 40%) 
CTGrave 

Glasull 45,96 46,25 28 (+/- 40%) CTSite 

Cellulosa lös 8,94 7,18 
Paper wool 20,2 

Cellulose 0,94-3,3 
(+/- 40%) CTGrave 

Cellulosa skiva - 17,52 - 

Träfiberskiva/Fibreboard 13,17 14,40 Board 20,0 
(+/- 40%) CTGate 

Tabell 13. Energiåtgång i produktion för isoleringsmaterial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



NNE-kravets och materialvalens inverkan på prefabricerade ytterväggselement  
Fallstudie för ett eluppvärmt tvåplans parhus 

Emma Stahre  Resultat 
 

34 

 

Isoleringsmaterial 
Ecoinvent 

Version 3.2 (2015) 
kg CO2 Eq/kg 

Byggekologi 
kg CO2 Eq/kg 

ICE 
kg CO2 /kg 

Stenull 1,3637 1,935 1,12 

Glasull 2,8852 2,454 1,35 (CO2 only) 

Cellulosa lös 0,59597 -0,885 
Cellulose –--------- 
Paper wool 0,63 

(CO2 only) 

Cellulosa skiva - -0,244 - 

Fibreboard/Träfiberskiva 0,946 -0,804 Board 0,98 (CO2 
only) 

Tabell 14. GWP100 för isoleringsmaterial. 

 
 
ICE valdes bort och datajämförelsen fokuseras på Ecoinvent och Byggeklogi. För 
energiåtgång har energi från ej förnybara källor adderats ur Ecoinvents data, då 
Bokalders & Block (2014) endast anger åtgång för icke förnybar energi i produktion 
och jämförbarhet i värdena önskades. Data från Ecoinvent och Byggekologi kan till 
största del anses stämma ganska väl överens. Olikheter finns dock för främst träfiber 
och cellulosa, där Byggekologi anger negativa värden för GWP100, vilket kan vara en 
indikation på att datan baseras på andra cut-off:s än Ecoinvents data, där ingen 
allokeringsprincip som testats resulterat i negativa värden. Bokalders & Block (2014) 
anger GWP100 som utsläpp i produktion minus den CO2 som finns bunden i 
materialet. Detta medför att det rimligaste vore att inte blanda data utan välja en av 
källorna för att få ett mer jämförbart resultat sett till systemmodell. Skillnader finns 
även för glasull och stenull där boken anger högre GWP100 för stenull och lägre för 
glasull. För energi i produktion är bokens värden högre för alla material utom lösull 
av cellulosa. 
 
Byggekologi anger data för träfiberskivor, men densiteten för dessa anges till 160-270 
kg/m3, vilket är mycket mer än för de skivor som undersöks i denna rapport. Mjuka 
isoleringsskivor beskrivs dock i beskrivningen av materialkategorin (Bokalders & 
Block, 2014 s.65) och bokens värden används därför med ett antagande om det i 
första hand är densiteten på produkterna som skiljer sig åt. Inte heller i Ecoinvent 
hittades någon kategori för mjuka isoleringsskivor av träfiber. Som representant för 
träfiberisolering har wood insulation board, softboard, from wet & dry processes valts, 
vilket är produkter som kan jämföras med de produkter med högre densitet som 
beskrivs i Byggekologi. Global market fanns inte heller som alternativ och därför har 
ett medelvärde av de marknader som fanns tagits fram. Värdena var tämligen lika 
varför ett medelvärde anses dugligt och är det värde som redovisas i tabell 13 och 14. 
Marknaderna är Québec, Europa förutom Schweiz samt Rest of World.  
 
Ecoinvent anger inclusive blowing in för cellulosa, vilket indikerar att datan endast 
gäller för lösull. Byggekologi samlar i beskrivningen av kategorin både 
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isoleringsmaterial av återvunnet tidningspapper och material av nyproducerad 
pappersmassa och anger data för både lös cellulosafiber och för cellulosafiberskivor. 
Densiteten för skivmaterialen anges dock som 80 kg/m3, vilket skiljer sig från de 
undersökta produkterna. För lösull stämmer värdena för energiåtgång tämligen bra 
överrens mellan boken och Ecoinvent. Om inblåsning inkluderas specificeras inte i 
boken och skulle därmed kunna vara en del av den skillnad som ändå finns för 
energiåtgång. Om värdena för lösull endast gäller för cellulosafiber från återvunnet 
tidningspapper är oklart, men värdena anses ändå rimliga att använda i studiens 
syfte. Någon jämförbar data för skivmaterial av cellulosafiber har inte hittats i 
Ecoinvent.  
 
För att få ett så jämförbart underlag som möjligt väljs en av datakällorna, och för att 
kunna inkludera skivmaterial av cellulosafiber har därför bokens värden valts, trots 
att detta innebär negativa värden för GWP100. Bokens data tolkas som avsedda för 
jämförelser av materialkategorierna vilket även är syftet med denna studie. Värden 
från Ecoinvent har dock utgjort värdefull jämförelsedata. Valda data redovisas i 
tabellen nedan. 
 
 

Isoleringsmaterial GWP100 
(kg CO2 Eq) 

Energi produktion 
Ej förnybar 

(MJ) 
Stenull 1,935 21,36 

Glasull 2,454 46,25 

Cellulosa -0,885 7,18 

Cellulosa skiva -0,244 17,52 

Träfiber -0,804 14,40 

Tabell 15. Sammanställning av valda beräkningsvärden för GWP100 och energiåtgång 

 
 
4.5  Materialdata för lättreglar 
 
För lättreglarna har följande beräkningsvärden använts (tabell 16). Flänsarna 
bestämmer tjockleken för skikt 4, som med flänsmåttet 39 mm blir 78 mm (se figur 5 
s.25). Livtjockleken valdes till 8 mm. 
 
 

Komponent � 
Mått 
(mm) 

Fläns 0,13 45 x 39 

Liv 0,18 8 

Livisolering 0,048  

Tabell 16. Mått och beräkningsvärden för lättreglar. 
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4.6  Fördelning av U-värdessänkning 
 
Här redovisas den fördelning av U-värden för klimatskärmens delar som tagits fram, 
samt underlag. 
 
 
4.6.1  Utrymme för sänkning 
 
Nedan sammanställs beräkningsresultat där hela transmissionsförlustsminskningen 
tillskrivs respektive klimatskalsdel i form av behövd sänkning av U-värdet (ΔUi) och 
vilket behövt U-värde Ubi det innebär för respektive klimatskalsdel. 
 
 
Klimatskalsdel ∆Ui Ubi 

Tak 0,228 -0,147 

Vägg 0,158 0,020 

Grund 0,228 -0,118 

Fönster 0,487 0,663 

Tabell 17. Behövd sänkning och behövda U-värden om hela 
transmissionsförlustsminskningen tillskrivs respektive klimatskalsdel. 

 
 
4.6.2  U-värden från fallstudier 
 
I tabell 18, 19 och 20 redovisas U-värden för klimatskalets delar från sju olika 
passivhus i Sverige. Värdena har hämtats ur inventeringsrapporter och litteratur, 
källa anges i tabelltext. Byggnaderna är till största del mindre lägenhetsbyggnader i 
två plan. 
 
 

Klimatskalsdel 20 lägenheter 
2-plansbyggnader 35 lägenheter 

Tak 0,08 0,08 

Vägg 0,10 0,10 

Grund 0,09 0,10 

Fönster 0,85 0,9-1,0 

Tabell 18. Exempel på U-värden för passivhus i boken 
Passivhus (Andrén & Tirén, 2012 s.47,49). 
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Klimatskalsdel 

13 lägenheter 
fördelade på 4 
byggnader, 2-3 

våningar 

4 byggnader med 
vardera 4 

lägenheter, 2 
våningar 

Tak 0,063 0,064 

Vägg 0,095 0,096 

Grund 0,097 0,0983 - 0,099 

Fönster 0,9 0,78 

Entrédörr - 0,9 

Tabell 19. Exempel på U-värden för passivhus från 

inventeringsrapport 1. (Saevarsdottir, 2013 s.42,57). 

 
 

Klimatskalsdel 
Villa 

171 m2 
2 våningar 

40 lägenheter 
fördelade på 5 

byggnader, 2-2,5 
våningar 

3 byggnader med 
fyra lägenheter 

vardera, 2 
våningar 

Tak 0,07 0,07 0,08 

Vägg 0,09 0,095 0,11 

Grund 0,10 0,09 0,11 

Fönster 0,85 0,94 0,85 

Ytterdörr 1,0 0,60 1,0 

Tabell 20. Exempel på U-värden för passivhus från inventeringsrapport 2. 
(Janson, 2010 s.56,95,159). 

 
 
4.6.3  Beräkningsfallens U-värdesfördelning 
 
Tre beräkningsfall har tagits fram (tabell 21). I Beräkningsfall 1 har värden hämtats 
från BBR:s alternativa krav i avsnitt 9:4. För beräkningsfall 2 och 3 har kraven sedan 
skärpts med ytterligare 0,005 förutom för fönster som sänks med 0,01 för respektive 
fall då fönster hade stort utrymme för sänkning sett till resultaten i stycke 4.6.1 och 
4.6.2. Samtliga sänkningar kan anses möjliga i jämförelse med ovan listade U-värden 
för passivhus, även om det bör påpekas att hustyper varierar i sammanställningen 
och ingen byggnad fullt ut överrensstämmer med typbyggnaden. Dörrar medräknas 
i kategorin fönster. 
 
 
Klimatskalsdel Fall 1 Fall 2 Fall 3 

Tak 0,080 0,075 0,070 

Vägg Ub,yv Ub,yv Ub,yv 

Grund 0,10 0,095 0,090 

Fönster 1,1 1,0 0,90 

Tabell 21. U-värdesfördelning för de tre beräkningsfallen. 
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4.7  Beräkningsresultat 
 
Nedan redovisas beräkningsresultat i text- och tabellform. Samtliga beräkningar har 
utförts i Excel och enligt beräkningsgång i stycke 3.6 (s.20). 
 
 
4.7.1  Behövda sänkningar av elenergi och typväggens U-värde 
 
Fastighetsel motsvarar enligt tolkning av energiberäkningen (stycke 3.5.2 s.19) 622 
kWh/år eller 4,78 kWh/m2,år, och den behövda sänkningen av elenergianvändning 
för uppvärmning beräknades till 1351,8 kWh/år. Den behövda Um-sänkningen 
fördelades på klimatskalets delar enligt de tre beräkningsfallen i tabell 21, vilket gav 
ett behövt U-värde Ub,yv för typväggen enligt tabell 22.  
 
 
 Fall 1 Fall 2 Fall 3 

Ub,yv 0,0613 0,101 0,140 

Tabell 22. Typväggens behövda U-värde enligt beräkningsfall 1, 2 och 3. 

 
 
U-värdet i beräkningsfall 1 anses inte rimligt att försöka uppnå, men beräkningar 
anses ändå vara av intresse att genomföra för jämförelser. 
 
 
4.7.2  Behövd isoleringstjocklek 
 
Den behövda isoleringstjockleken beräknades enligt stycke 3.6.2 (s.23), och exempel 
på beräkningsuppställning redovisas i Bilaga C och D för fall med träregel respektive 
lättregel. Tabell 23 och 24 redovisar minsta isoleringstjocklek som enligt 
beräkningarna krävs för att klara U-värden enligt de olika beräkningsfallen, med 
vanlig regel respektive lättregel. Tabell 25 och 26 redovisar vilken ökning av 
isoleringstjocklek detta innebär jämfört med typväggens originalutförande. 
 
 
 Minsta isoleringstjocklek (mm) med vanlig regel 

U-värde Stenull/Glasull 
0,036 och 0,033 

Träfiber 
0,038 

Cellulosa, skiva 
0,038 

Cellulosa, lös 
0,039 

Enligt fall 1 700 767 767 782 

Enligt fall 2 421 460 460 468 

Enligt fall 3 299 325 325 331 

Tabell 23. Beräkningsresultat, minsta isoleringstjocklek med träregel. 
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 Minsta isoleringstjocklek (mm) med lättregel 

U-värde Stenull/Glasull 
0,036 och 0,033 

Träfiber 
0,038 

Cellulosa, skiva 
0,038 

Cellulosa, lös 
0,039 

Enligt fall 1 612 678 678 692 

Enligt fall 2 377 414 414 422 

Enligt fall 3 274 298 298 304 

Tabell 24. Beräkningsresultat, minsta isoleringstjocklek med lättregel. 

 
 
 Ökning av isoleringstjocklek (mm) med vanlig regel 

U-värde Stenull/Glasull 
0,036 och 0,033 

Träfiber 
0,038 

Cellulosa, skiva 
0,038 

Cellulosa, lös 
0,039 

Enligt fall 1 460 527 527 542 

Enligt fall 2 181 220 220 220 

Enligt fall 3 59 85 85 91 

Tabell 25. Beräkningsresultat ökning av isoleringstjocklek jämfört med originalutförande. Med träregel. 

 
 
 Ökning av isoleringstjocklek (mm) med lättregel 

U-värde Stenull/Glasull 
0,036 och 0,033 

Träfiber 
0,038 

Cellulosa, skiva 
0,038 

Cellulosa, lös 
0,039 

Enligt fall 1 372 438 438 452 

Enligt fall 2 137 174 174 182 

Enligt fall 3 34 58 58 64 

Tabell 26. Beräkningsresultat ökning av isoleringstjocklek jämfört med originalutförande. Med lättregel. 

 
 
4.7.3  Lättreglars inverkan på behövd isoleringstjocklek 
 
Ur ovanstående beräkningsresultat kan konstateras att användande av lättreglar 
minskar den behövda isolertjockleken enligt tabell 27-29. 
 
 
Beräkningsfall 1 Vanlig Lätt Skillnad % 

Stenull/Glasull 700 612 88 12,6 

Träfiber 767 678 89 11,6 

Cellulosa, skiva 767 678 89 11,6 

Cellulosa, lös 782 692 90 11,5 

Tabell 27. Lättreglars inverkan i beräkningsfall 1. 
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Beräkningsfall 2 Vanlig Lätt Skillnad % 

Stenull/Glasull 421 377 44 10,5 

Träfiber 460 414 46 10,0 

Cellulosa, skiva 460 414 46 10,0 

Cellulosa, lös 468 422 46 9,8 

Tabell 28. Lättreglars inverkan i beräkningsfall 2. 

 
 
Beräkningsfall 3 Vanlig Lätt Skillnad % 

Stenull/Glasull 299 274 25 8,4 

Träfiber 325 298 27 8,3 

Cellulosa, skiva 325 298 27 8,3 

Cellulosa, lös 331 304 27 8,2 

Tabell 29. Lättreglars inverkan i beräkningsfall 3. 

 
 
4.8  Sammanställning GWP och energiåtgång 
 
I tabell 30-34 redovisas sammanställningar av GWP100 och energiåtgång av ej 
förnybar energi för respektive isoleringsmaterial och de olika beräkningsfallen, med 
vanlig regel respektive lättregel. Energi i produktion har omräknats från MJ till kWh 
med hjälp av energiomvandlare (Omvandlare 1, 2016)(Omvandlare 2, 2016). Exempel 
på beräkningsblad redovisas i Bilaga F. 
 
 
 Stenull � 0,036 och � 0,033 vanlig regel Stenull � 0,036 och � 0,033 lättregel 

U-värde GWP100 
(kg CO2 Eq) 

Energi i produktion 
(kWh) 

GWP100 
(kg CO2 Eq) 

Energi i produktion 
(kWh) 

Enligt fall 1 5590 17140 4860 14903 

Enligt fall 2 3280 10058 2913 8931 

Enligt fall 3 2269 6957 2060 6318 

Tabell 30. Beräkningsresultat energiåtgång och GWP100 för stenull. 

 
 
 Glasull � 0,036 och � 0,033 vanlig regel Glasull � 0,036 och � 0,033 lättregel 

U-värde GWP100 
(kg CO2 Eq) 

Energi i produktion 
(kWh) 

GWP100 
(kg CO2 Eq) 

Energi i produktion 
(kWh) 

Enligt fall 1 4304 22533 3739 19573 

Enligt fall 2 2514 13161 2229 11671 

Enligt fall 3 1730 9059 1569 8212 

Tabell 31. Beräkningsresultat energiåtgång och GWP100 för glasull. 
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 Träfiber vanlig regel Träfiber lättregel 

U-värde GWP100 
(kg CO2 Eq) 

Energi i produktion 
(kWh) 

GWP100 
(kg CO2 Eq) 

Energi i produktion 
(kWh) 

Enligt fall 1 -2741 13634 -2421 12044 

Enligt fall 2 -1642 8169 -1479 7356 

Enligt fall 3 -1161 5777 -1066 5304 

Tabell 32. Beräkningsresultat energiåtgång och GWP100 för träfiber. 

 
 
 Cellulosa, skiva, vanlig regel Cellulosa, skiva, lättregel 

U-värde GWP100 
(kg CO2 Eq) 

Energi i produktion 
(kWh) 

GWP100 
(kg CO2 Eq) 

Energi i produktion 
(kWh) 

Enligt fall 1 -778 15523 -688 13713 

Enligt fall 2 -466 9301 -420 8375 

Enligt fall 3 -330 6577 -303 6039 

Tabell 33. Beräkningsresultat energiåtgång och GWP100 för cellulosa, skiva. 

 
 
 Cellulosa, lös, vanlig regel Cellulosa, lös, lättregel 

U-värde GWP100 
(kg CO2 Eq) 

Energi i produktion 
(kWh) 

GWP100 
(kg CO2 Eq) 

Energi i produktion 
(kWh) 

Enligt fall 1 -3290 7414 -2912 6562 

Enligt fall 2 -1971 4442 -1777 4005 

Enligt fall 3 -1394 3141 -1281 2885 

Tabell 34. Beräkningsresultat energiåtgång och GWP100 för cellulosa, lös. 

 
 
4.9  Rangordnade resultat 
 
På nästkommande tre sidor redovisas beräkningsresultaten ordnat efter minsta 
behövda isoleringstjocklek, lägsta GWP100 och lägsta energiåtgång.  
 
 
4.9.1  Minsta isoleringstjocklek 
 
Minsta isoleringstjocklek krävs för stenull och glasull med lättregel i beräkningsfall 3. 
Cellulosaskiva och träfiberskiva kräver för samma beräkningsfall 24 mm tjockare 
isolering än sten- och glasull. Största behövda isoleringstjocklek genererade 
lösullsisolering av cellulosa i beräkningsfall 1 med vanlig regel. Negativa värden för 
GWP100 har ersatts med noll då siffervärdet i sig inte blir det relevanta i jämförelsen. 
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Isoleringsmaterial Regel Fall Tjocklek GWP100 Energi 

Stenull lätt 3 274 2060 6318 

Glasull lätt 3 274 1569 8212 

Träfiber lätt 3 298 0 5304 

Cellulosa, skiva lätt 3 298 0 6039 

Stenull vanlig 3 299 2269 6957 

Glasull vanlig 3 299 1730 9059 

Cellulosa, lös lätt 3 304 0 2885 

Träfiber vanlig 3 325 0 5777 

Cellulosa, skiva vanlig 3 325 0 6577 

Cellulosa, lös lätt 3 331 0 2888 

Stenull lätt 2 377 2913 8931 

Glasull lätt 2 377 2229 11671 

Träfiber lätt 2 414 0 7356 

Cellulosa, skiva lätt 2 414 0 8375 

Stenull vanlig 2 421 3280 10058 

Glasull vanlig 2 421 2514 13161 

Cellulosa, lös lätt 2 422 0 4005 

Träfiber vanlig 2 460 0 8169 

Cellulosa, skiva vanlig 2 460 0 9301 

Cellulosa, lös vanlig 2 468 0 4442 

Stenull lätt 1 612 4860 14903 

Glasull lätt 1 612 3739 19573 

Träfiber lätt 1 678 0 12044 

Cellulosa, skiva lätt 1 678 0 13713 

Cellulosa, lös lätt 1 692 0 6562 

Stenull vanlig 1 700 5590 17140 

Glasull vanlig 1 700 4304 22533 

Träfiber vanlig 1 767 0 13634 

Cellulosa, skiva vanlig 1 767 0 15523 

Cellulosa, lös vanlig 1 782 0 7414 

Tabell 35. Beräkningsresultat ordnade efter minsta behövda isoleringstjocklek, negativa värden satt till 
noll. 
 
 
4.9.2  Lägsta GWP 
 
De negativa värdena har satts inom parentes och innebär i detta sammanhang endast 
att såväl cellulosaisolering som träfiberisolering kommer från förnybara råvaror som 
binder koldioxid i större utsträckning än den påverkan produkterna har i form av 
utsläpp av växthusgaser i produktion. Lägst energiåtgång av ej förnybar energi för 
materialen med negativa värden har cellulosa som lösull i beräkningsfall 3 med 
lättregel. Minsta behövda isoleringstjocklek har träfiber och cellulosaskivor i 
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beräkningsfall 3 med lättregel, men där träfiber även har lägre energiåtgång. Sämst 
resultat fick stenull i beräkningsfall 1 för såväl lättregel som vanlig regel.  
 
 
Isoleringsmaterial Regel Fall Tjocklek GWP100 Energi 

Cellulosa, lös vanlig 1 782 (-3290) 7414 

Cellulosa, lös lätt 1 692 (-2912) 6562 

Träfiber vanlig 1 767 (-2741) 13634 

Träfiber lätt 1 678 (-2421) 12044 

Cellulosa, lös vanlig 2 468 (-1971) 4442 

Cellulosa, lös lätt 2 422 (-1777) 4005 

Träfiber vanlig 2 460 (-1642) 8169 

Träfiber lätt 2 414 (-1479) 7356 

Cellulosa, lös vanlig 3 331 (-1394) 3141 

Cellulosa, lös lätt 3 304 (-1281) 2885 

Träfiber vanlig 3 325 (-1161) 5777 

Träfiber lätt 3 298 (-1066) 5304 

Cellulosa, skiva vanlig 1 767 (-778) 15523 

Cellulosa, skiva lätt 1 678 (-688) 13713 

Cellulosa, skiva vanlig 2 460 (-466) 9301 

Cellulosa, skiva lätt 2 414 (-420) 8375 

Cellulosa, skiva vanlig 3 325 (-330) 6577 

Cellulosa, skiva lätt 3 298 (-303) 6039 

Glasull lätt 3 274 1569 8212 

Glasull vanlig 3 299 1730 9059 

Stenull lätt 3 274 2060 6318 

Glasull lätt 2 377 2229 11671 

Stenull vanlig 3 299 2269 6957 

Glasull vanlig 2 421 2514 13161 

Stenull lätt 2 377 2913 8931 

Stenull vanlig 2 421 3280 10058 

Glasull lätt 1 612 3739 19573 

Glasull vanlig 1 700 4304 22533 

Stenull lätt 1 612 4860 14903 

Stenull vanlig 1 700 5590 17140 

Tabell 36. Beräkningsresultat ordnade efter minsta värde för GWP100 

 
 
4.9.3  Lägsta energiåtgång 
 
Lägst energiåtgång av ej förnybar energi har lösullsisolering av cellulosa, där 
samtliga medräknade beräkningsfall gav lägre resultat än för övriga material. Högst 
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åtgång av ej förnybar energi genererar glasullsisolering i beräkningsfall 2 för såväl 
lättregel som vanlig regel. Negativa värden för GWP100 har ersatts med noll då 
siffervärdet i sig inte blir det relevanta i jämförelsen. 
 
 
Isoleringsmaterial Regel Fall Tjocklek GWP100 Energi 

Cellulosa, lös lätt 3 304 0 2885 
Cellulosa, lös vanlig 3 331 0 3141 
Cellulosa, lös lätt 2 422 0 4005 
Cellulosa, lös vanlig 2 468 0 4442 
Träfiber lätt 3 298 0 5304 
Träfiber vanlig 3 325 0 5777 
Cellulosa, skiva lätt 3 298 0 6039 
Stenull lätt 3 274 2060 6318 
Cellulosa, lös lätt 1 692 0 6562 
Cellulosa, skiva vanlig 3 325 0 6577 
Stenull vanlig 3 299 2269 6957 
Träfiber  lätt 2 414 0 7356 
Cellulosa, lös vanlig 1 782 0 7414 
Träfiber vanlig 2 460 0 8169 
Glasull lätt 3 274 1569 8212 
Cellulosa, skiva lätt 2 414 0 8375 
Stenull lätt 2 377 2913 8931 
Glasull vanlig 3 299 1730 9059 
Cellulosa, skiva vanlig 2 460 0 9301 
Stenull vanlig 2 421 3280 10058 
Glasull lätt 2 377 2229 11671 
Träfiber lätt 1 678 0 12044 
Glasull vanlig 2 421 2514 13161 
Träfiber vanlig 1 767 0 13634 
Cellulosa, skiva lätt 1 678 0 13713 
Stenull lätt 1 612 4860 14903 
Cellulosa, skiva vanlig 1 767 0 15523 
Stenull vanlig 1 700 5590 17140 
Glasull lätt 1 612 3739 19573 
Glasull vanlig 1 700 4304 22533 

Tabell 37. Beräkningsresultat ordnade efter minsta åtgång av ej förnybar energi i produktion. Negativa 
värden satt till noll. 
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5 Diskussion 
 
 
5.1  NNE-kravets påverkan på typväggen 
 
Beräkningar och U-värdesjämförelser i stycke 4.6.1 och 4.6.2 (s.36) indikerar att 
fönster (inklusive dörrar), är den klimatskalsdel som har störst utrymme för 
förbättring hos typbyggnaden, men att samtliga klimatskalsdelar behöver 
uppgraderas till varianter med bättre U-värden om tekniska lösningar behålls. 
Fönster levereras ofta förmonterade i ytterväggselementen varför fönsterval blir en 
viktig fråga för företaget. För typväggen innebär samtliga U-värdesfördelningar ett 
behov av sänkning av typväggens U-värde. Även i beräkningsfall 3 där övriga 
klimatskalsdelar gavs U-värden i nivå med undersökta passivhus krävdes en 
sänkning av typväggens U-värde från dagens 0,178 till en nivå under 0,14 (tabell 22 
s.38). Den minsta behövda ökningen av typväggens isoleringstjocklek erhölls för 
stenull och glasull i beräkningsfall 3 med lättregel och var 34 mm. Med vanlig regel 
krävs för samma fall en ökning med 59 mm, vilket innebär att typväggens 
konstruktion inte är möjlig att utföra med standarddimensioner för vanlig regel 
(tabell 25-26 s.39). En annan konstruktionslösning med exempelvis lättreglar, eller ett 
ytterligare utvändigt isoleringsskikt skulle krävas. Den totala påverkan på 
typbyggnaden blir enligt undersökningen tydlig, då samtliga klimatskalsdelar 
behöver förbättras gällande U-värde om en likadan byggnad med samma tekniska 
lösningar skulle byggas enligt kravförslaget. Att även se över tekniska lösningar och 
andra källor till värmeförluster än transmissionsförluster torde därför bli aktuellt. 
 
 
5.2  Påverkan på produktion 
 
Det undersökta alternativ som är sämst lämpat för dagens 
produktionsförutsättningar är lösullsisolering, då detta skulle kräva omställning i 
produktionen och åtgärder kring hantering av dammspridning. Alternativet vore att 
inte isolera väggarna i fabrik utan låta kunden isolera väggarna på bygget, men detta 
vore troligtvis inte heller lämpligt med tanke på väggens konstruktion och för att 
åstadkomma en bra slutprodukt. Det var även som väntat, då lös cellulosa var 
alternativet med det högsta �-värdet, det material som krävde den största 
isoleringstjockleken (tabell 23-24 s.38-39). Det innebär förmodligen, men delvis 
beroende på övriga dimensioneringsfaktorer och konstruktionslösning med 
standardmått på reglar etc., även de tjockaste väggelementen för transport. I 
kombination med att cellulosan även har den högsta densiteten resulterar det 
troligtvis även i de tyngsta väggarna om de skulle isoleras i fabrik. Hur 
lösullsisoleringen lämpar sig för transport är en annan fråga som skulle behöva 
beaktas. Användande av träfiberisolering eller cellulosafiberskivor antas inte 
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innebära några omfattande skillnader jämfört med dagens produktion, men viss 
omställning i hantering av materialet är rimlig att anta. Det är även möjligt att ett 
byte till att arbeta med träfiber eller cellulosa skulle innebära andra förändringar av 
typväggens konstruktion i relation till andra dimensioneringsprinciper som inte tas 
upp i denna studie, men båda alternativen anses vara möjliga sett till studiens 
omfattning. Ur arbetsmiljösynpunkt skulle materialen kunna innebära en förbättring, 
förutsatt att hänsyn tas till eventuella tillsatsmedel. Att byta från stenull till glasull 
ses inte som motiverat, då glasullen i undersökningen inte har några avsevärt bättre 
värden för GWP100, sämre värden för energiåtgång, och samtidigt sämre egenskaper 
gällande hälsa och hantering (se stycke 2.5 s.14 och tabell 30-31 s.40).  
 
 
5.3  Miljö- och klimathänsyn i materialval 
 
ICE valdes bort som datakälla då data saknades i vissa kategorier och var 
svårjämförbar i och med de olika omfattningarna (Cradle To Gate, Cradle To Grave, 
Cradle To Site) och med stor angiven osäkerhetsmarginal (tabell 13-14 s.33-34). I 
sammanställningen av kategorin isoleringsmaterial påpekas också att dataunderlaget 
för sammanställningen var knappt. 
 
Sett till åtgång av ej förnybar energi i produktion gav cellulosaisolering som lösull de 
bästa resultaten i undersökningen (tabell 37 s.44). Det var också det material som 
hade de bästa värdena per kilo material för såväl energiåtgång som GWP100 (tabell 15 
s.35), och trots att cellulosalösullen har både det högsta �-värdet och den högsta 
densiteten var inte skillnaderna i behövd isoleringstjocklek så stora att cellulosan gav 
en större påverkan än något av de andra materialen sett från beräkningsfall till 
beräkningsfall. Först i jämförelse mellan cellulosaisolering i beräkningsfall 1 
(isoleringstjocklek 782 mm med träregel, 692 mm med lättregel) jämfört med 
beräkningsfall 3 för träfiberisolering och cellulosaskivor (325 mm med regel, 298 mm 
med lättregel) och stenullisolering (299 mm med träregel 274 mm med lättregel) 
uppnås en så pass stor skillnad i isoleringstjocklek att cellulosan ger en större 
påverkan i energiåtgång. Sämst värden för energiåtgång hade glasull som i samtliga 
fall, även i beräkningsfall 3 med lättregel (274 mm) hade högre värden än för den 
största mängden cellulosa i beräkningsfall 1 med träregel (782 mm) (tabell 37 s.44). 
 
För GWP100 innebar användandet av negativa värden att direkta jämförelser mellan 
de olika beräkningsfallen inte kunde genomföras annat än mellan stenull och glasull. 
Negativa värden för GWP lämpar sig inte för den metod som används i studien, 
vilket blir tydligt i och med att en större mängd material ger större negativa värden 
och till synes skulle vara av nytta för miljö- och klimat. Dock visar de vilken inverkan 
råvaran kan ha på produktens totala miljö- och klimatpåverkan, och potentialen i att 
välja förnybara material som binder koldioxid under tillväxtfasen. Värdena för 
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cellulosa och träfiber bortses från i jämförelserna av beräkningsfallen, men att båda 
alternativen sett till klimatpåverkan genom växthusgasutsläpp är att föredra framför 
glasull och stenull är ändå en rimlig bedömning, speciellt med tanke på att de även 
hade de lägsta värdena i data från Ecoinvent där inga negativa värden förekom. De 
negativa värdenas relevans finns således i grunddatan som jämför samma mängd 
material (tabell 15 s.35), varför de negativa värdena för de olika beräkningsfallen 
satts inom parentes eller till noll i sammanställningarna i tabell 35-37 (s.42-44) för att 
undvika feltolkning då jämförelserna blir mer komplexa än direkta jämförelser av de 
beräknade värdena. 
Mellan stenull och glasull förekommer inga skillnader i isoleringstjocklek, vilket 
innebär att densiteten blir avgörande för eventuell förändring av vilken produkt som 
har störst påverkan. Skillnaden i densitet mellan materialen innebär att stenull får 
den största påverkan gällande GWP100 trots att glasull hade det högsta värdet per kg 
(tabell 36 s.43 och tabell 15 s.35).  
 
Kono et al. poängterade i sin undersökning att val av energikälla i produktion och 
densitet för isoleringsmaterialen spelar stor roll i deras miljö- och klimatpåverkan, 
vilket stämmer väl överrens med resultat och reflektioner av denna studie. Data för ej 
förnybar energi har använts dels för att kunna jämföra datakällor, dels för att 
energikällan spelar roll för miljö- och klimatpåverkan, och användande av förnybar 
energi gav därmed lägre värden för energiåtgång. I studien har generella data 
använts, men för enskilda produkter kan det se annorlunda ut från produkt till 
produkt. Likt direktivets mål om att öka användandet av förnybar energi för 
byggnader som del i att nå uppsatta miljö- och klimatmål kan produkter som 
tillverkas med större andel förnybar energi väljas framför andra. Genom att välja 
specifika produkter där så stor andel förnybara energikällor som möjligt används i 
produktion kan typväggens påverkan i kategorin energianvändning därmed 
minskas. Den totala energiåtgången, vilken förnybar energikälla som används och 
hanteringen av denna spelar naturligtvis också roll, men går utanför studiens 
omfattning. För byggföretagen skulle det dock kunna nyttjas genom att om möjligt 
välja produkter där produktion sker med förnybara energikällor, och välja produkter 
med en avvägd balans gällande densitet och isolerförmåga. 
 
Av resultaten i jämförelserna mellan materialen tycks träfiberisolering vara ett 
intressant alternativ att undersöka för att minska miljö- och klimatpåverkan för 
typväggen. Träfiberskivor och cellulosaskivor med lättreglar hade den näst minsta 
behövda isoleringstjockleken i studien, och av dessa två hade träfiberskivorna de 
bättre värdena i övrigt. Cellulosaskivor skulle dock också kunna vara ett intressant 
alternativ. 
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5.4  Inverkan av användande av lättreglar 
 
Beräkningarna för lättreglar gav som förväntat en mindre behövd isoleringstjocklek 
än för träreglar, och i avseendet behövd isoleringstjocklek visar resultaten att 
lättregel kan vara ett alternativ för att hålla väggens tjocklek nere och samtidigt 
uppnå ett bra U-värde. Med mindre behövd isoleringstjocklek minskar även miljö- 
och klimatpåverkan från isoleringsmaterialen, men möjliga miljöeffekter av 
lättbalkarna själva har inte undersökts. Skillnaden mellan vanlig och lättregel var i de 
beräknade fallen 8,2 - 12,6 %. Hur stor den procentuella skillnaden mellan 
beräkningsfallen med lättregel och vanlig regel blir tycks bero av väggens tjocklek då 
beräkningsfall 3 gav en mindre procentuell skillnad än beräkningsfall 2, och 
beräkningsfall 2 i sin tur en mindre procentuell skillnad än beräkningsfall 1 (tabell 
27-29 s.39-40). Det kan tänkas bero på att lättregelns egen inverkan blir olika stor för 
olika isolertjocklekar då flänsarna och därmed skikt 4 har konstant tjocklek i 
beräkningarna medan tjockleken för skikt 5 som har den bättre isolerförmågan 
varierar och är större för tjockare väggar/högre regelmått (se figur 4-6 s.25). 
Användande av lättregel innebär även att typväggen kan byggas med isolering av 
träråvara i utförande vars behövda isoleringstjocklek endast är 24 mm mer än för 
sten- och glasull med lättregel, och en mm mindre än för sten- och glasull med vanlig 
regel i beräkningsfall 3. 
 
 
5.5  Reliabilitets- och validitetshot 
 
I BBR anges som nämns i stycke 2.2.1 (s.8) att beräkningar av specifik 
energianvändning skall utföras med marginal för att byggnaden skall ha en större 
chans att uppnå de beräknade värdena vid kontroll. Ingen säkerhetsmarginal har 
dock lagts till i den inledande beräkningen av behövd minskning av elenergi för 
uppvärmning. Det innebär att sänkningen egentligen skulle behöva vara något 
större, vilket i sin tur innebär att den behövda isoleringstjockleken skulle bli något 
större. Att spendera tid på att ta fram lämpliga säkerhetsmarginaler ansågs dock inte 
rimligt sett till studiens omfattning. Beräkningsresultaten är inte heller avsedda att 
användas för dimensionering, och avsaknaden av säkerhetsmarginal anses därför 
inte utgöra något problem i sammanhanget. Förenklingar har även använts i U-
värdesberäkningarna på ett sådant sätt att viss marginal ändå fås, men dessa 
marginaler är inte avsedda som kompensation, utan endast för att förenkla 
beräkningarna och undvika marginal åt fel håll. Utöver att �-värdesmetoden använts 
för U-värdesberäkningarna har även deklarerade �-värden använts istället för 
korrigerade värden. Samtliga �-värden har dock behandlats lika, och det viktiga har 
ansetts vara att arbeta konsekvent för att resultaten skall bli jämförbara. Beräkningar 
har även utförts för 10 % regelandel, vilket är en förenkling. Även i detta fall har 
dock konsekvent hantering ansetts vara det väsentliga, och att beräkna den faktiska 
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regelandelen har ej ansetts motiverat sett i relation till övriga förenklingar i studien 
och studiens omfattning. 
 
För beräkningsfall 3 är grundens U-värde lika lågt som de lägsta värdena från 
fallstudierna vilket är en ganska tuff bedömning. Det skulle möjligen kunna 
kompenseras genom ytterligare sänkning för fönster, varför U-värdet för väggen 
ändå kan anses rimligt. 
 
Underlaget för framtagande av materialdata var litet. Exempelvis hade fler 
stenullsprodukter kunnat studeras för att få en tydligare bild av vad som finns på 
marknaden och om dessa produkter skiljer sig mycket från typväggens produkter. 
Det skulle då främst röra sig om densitet, vilket visat sig vara av vikt för materialens 
miljö- och klimatpåverkan. 
 
Vid användning av lösull krävs egentligen ingen livisolering i lättbalkarna, vilket 
förmodligen skulle ge en något mindre behövd isoleringstjocklek och miljö- och 
klimatpåverkan än vad som redovisas i studien. 
 
Även materialens miljö- och klimatpåverkan för typväggen beror till viss del på hur 
stor del av typbyggnadens behövda elenergisänkning som tillskrivs 
transmissionsförluster genom klimatskalet, vilket i ett scenario där fler källor till 
värmeförluster hanteras skulle kunna tänkas påverka effekter av skillnad i densitet 
vid en mindre mängd använt material. 
 
 
5.6  Övriga reflektioner 
 
Som väntat gav beräkningsfall 1 väldigt tjocka isolerskikt som inte kan anses rimliga, 
men beräkningarna ger en ganska tydlig bild av hur ökad isoleringstjocklek ger en 
ökad miljöpåverkan, och värdena spelade roll i förståelsen för inverkan av balansen 
mellan densitet och isolerförmåga i jämförelserna av miljö- och klimatpåverkan. 
 
I och med att fritt flödande energi enligt förslaget inte medräknas i byggnadens 
specifika energianvändning ges stort utrymme för variation i hur byggnader kan 
utformas för att uppfylla kravnivåerna (se stycke 2.3 s.9-10). I teorin skulle ett hus 
som enbart använder fritt flödande energi kunna byggas utan krav på själva 
byggnaden, vilket innebär att kravet om högsta Um-värde blir dimensionerande för 
byggnaden, och för det kravet föreslås ingen skärpning i förslaget. Det skulle med 
andra ord inte innebära ett krav på mer energieffektiva byggnader, och hur väl det 
stämmer överrens med direktivets definition av nära- nollenergibyggnader (se s.1) 
kan ifrågasättas. I förslaget nämns dock att kompletterande krav på klimatskalet kan 
bli aktuella, men inga sådana krav specificeras, och liknande formulering finns redan 
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i BBR 22 gällande solenergi. Vidare visar beräkningsfall 1 som baseras på kraven i 
BBR avsnitt 9:4 att även dessa krav kan komma att behöva ses över. Det bör dock 
poängteras att typbyggnaden inte är en byggnad av den typ kraven avser och att 
huruvida övriga krav i 9:4 uppfylls inte har undersökts. 
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6 Slutsatser 
 
 
Samtliga beräkningsfall innebar en behövd sänkning av typväggens U-värde, och val 
av fönster visade sig vara ett område med stor potential för förbättring. I samtliga 
beräkningsfall visade sig typväggens konstruktion behöva ändras jämfört med 
dagens utförande för att rymma den behövda isoleringstjockleken då 
standarddimensioner för reglar inte räcker till. Väggarnas anpassning till NNE-
kravet måste ske i ett helhetsperspektiv tillsammans med övriga klimatskalets U-
värden och byggnadens tekniska lösningar. Boverkets förslag ger ganska stora 
möjligheter för anpassning via tekniska lösningar och användande av fritt flödande 
energi, vilket skulle kunna innebära en kraftigt minskad påverkan på 
ytterväggselementen. Det är dock möjligt att kompletterande krav på klimatskärmen 
tillkommer i de slutliga anpassningarna av BBR.  
 
Att använda lättreglar innebär att samma U-värde kan uppnås med en mindre 
behövd isoleringstjocklek, vilket även ger en minskad miljö- och klimatpåverkan från 
isoleringsmaterialen. Minskningarna i de beräknade fallen var mellan 8,2 och 12,6 % 
och effekten minskade med minskande väggtjocklek vid konstant flänsmått. Enligt 
beräkningarna motsvarar typväggen i utförande med lättreglar och träfiber- eller 
cellulosaskivor en lika stor ökning av isoleringstjocklek som den minsta framräknade 
ökningen för vanlig regel med stenull eller glasull. I detta fall kan alltså skillnaden i 
isolerförmåga kompenseras genom användandet av lättreglar för att bygga en lika 
tjock vägg med lika stor materialåtgång gällande isolering. 
 
Att välja produkter som tillverkas med så stor mängd förnybar energi i produktionen 
som möjligt och produkter med en avvägd balans mellan densitet och isolerförmåga 
är möjliga sätt att minska den totala miljö- och klimatpåverkan från produktionen av 
ytterväggselementen. Träfiberisolering tycks ur miljö- och klimatpåverkans-
perspektiv vara en intressant materialkategori att utforska för att minska miljö- och 
klimatpåverkan utan att behöva göra större förändringar i produktionen. Även 
cellulosaskivor skulle kunna utgöra ett intressant alternativ, men genererade högre 
värden för energiåtgång. Att välja produkter av förnybar råvara som binder 
koldioxid under tillväxtfasen kan vara ett sätt att kraftigt minska miljö- och 
klimatpåverkan. 
 
 
6.1  Förslag till fortsatta studier 
 
Direktivet omfattar även renoverings-, om- och tillbyggnadsprojekt. I takt med att 
energiprestandan för nya byggnader blir allt bättre blir det allt viktigare att även 
fokusera på befintlig bebyggelse, som fortfarande kan antas ha en stor del av sin 
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miljö- och klimatpåverkan i bruksfasen. En undersökning av hur direktivet kan 
komma att påverka befintlig bebyggelse vore därför av intresse. 
 
Behovet av ökad transparens, tillgänglighet och jämförbarhet i materialdata har 
under arbetet med studien upplevts stort, och inom området finns mycket att 
undersöka och utveckla för att underlätta medvetna materialval. 
 
Rapporten har endast behandlat värmeförluster genom transmissionsförluster, och 
det vore intressant att även undersöka andra sätt att nå de nya kravnivåerna för 
specifik energianvändning samt hur dessa sätt samverkar och kan kombineras. 
 
  



NNE-kravets och materialvalens inverkan på prefabricerade ytterväggselement  
Fallstudie för ett eluppvärmt tvåplans parhus 

Emma Stahre  Referenser 
 

53 

 

Referenser 
 
2010/31/EU. (2010). Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 
2010 om byggnaders energiprestanda (omarbetning). Europeiska unionens officiella 
tidning, 18.6.2010 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex:32010L0031 
PDF Hämtad 2016-04-06 
 
Andrén, L. G. & Tirén, L. M-G. (2012). Passivhus – en handbok om energieffektivt 
byggande, utg. 2, Stockholm: Svensk byggtjänst. 
 
BFS 2015:3. Boverkets Byggregler, BBR 22, Karlskrona: Boverket 
PDF Hämtad 2016-04-06 
 
Bokalders V., Block M. (2014). Byggekologi - kunskaper för ett hållbart byggande, tredje 
utgåvan, Stockholm: AB Svensk Byggtjänst 
 
Boverket 1. (2015). Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader, 
Rapportnummer 2015:26, upplaga 1, Karlskrona: Boverket. 
PDF Hämtad 2016-04-06 
 
Boverket 2. (2015). Byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv, 
Rapportnummer 2015:35, upplaga 1, Karlskrona: Boverket 
PDF Hämtad 2016-04-06 
 
Boverket 3. (2016). Tidplan för Boverkets föreskrifter om nära-nollenergibyggnader, 
http://www.boverket.se/sv/byggande/uppdrag/nara-nollenergibyggnader-i-
sverige/andrad-tidplan-for-boverkets-foreskrifter-om-nara-nollenergibyggnader/ 
Hämtad 2016-04-06 
 
Boverket 4. (2012). Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler, upplaga 2, 
Karlskrona: Boverket 
 
Boverket 5. (2015) Regelsamling för byggande, BBR, upplaga 1, Karlskrona: Boverket 
http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-
boverket/publikationer/2015/regelsamling-for-byggande-bbr-2015/ 
PDF Hämtad 2016-05-04 
 
Boverket 6. (2014). Miljöpåverkan från bygg- och fastighetssektorn 2014, Rapportnummer 
2014:23, upplaga 1, Karlskrona: Boverket 
PDF Hämtad 2016-05-12 
 



NNE-kravets och materialvalens inverkan på prefabricerade ytterväggselement  
Fallstudie för ett eluppvärmt tvåplans parhus 

Emma Stahre  Referenser 
 

54 

 

Boverket 7. (2014). Bygg- och fastighetsbranschens miljöpåverkan, 
http://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-
inomhusmiljo/miljoindikatorer/bygg--och-fastighetsbranschens-miljopaverkan/ 
Hämtad 2016-05-12 
 
Circular Ecology. (2015). Embodied energy and carbon – The ICE database, 
http://www.circularecology.com/embodied-energy-and-carbon-footprint-
database.html#.Vyzuo-SHO6E 
Hämtad 2016-04-07 
 
Ecoinvent 1. (2016). Most requested FAQs, What is the structure of the data that ecoinvent 
offers?, http://www.ecoinvent.org/support/faqs/first-time-users/what-is-the-structure-
of-the-data-that-ecoinvent-offers.html?most 
Hämtad 2016-05-13 
 
Ecoinvent 2. (2016). Methodology of ecoinvent 3, What is a market and how is it created?, 
http://www.ecoinvent.org/support/faqs/methodology-of-ecoinvent-3/what-is-a-
market-and-how-is-it-created.html 
Hämtad 2016-05-13 
 
Ecoinvent 3. (2016). Allocation cut-off by classification, 
http://www.ecoinvent.org/database/system-models-in-ecoinvent-3/cut-off-system-
model/allocation-cut-off-by-classification.html 
Hämtad 2016-05-13 
 
Ecoinvent 4. (2016). About ecoinvent, http://www.ecoinvent.org/about/about.html 
Hämtad 2016-06-10 
 
EU-upplysningen. (2015). Klimatmål för att stoppa global uppvärmning, 
http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/Miljopolitik-i-EU/Klimatmal-
for-att-stoppa-global-uppvarmning/ 
Hämtad 2016-04-21 
 
Europeiska kommissionen. (2015) Historiskt avtal i Paris, 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6308_sv.htm 
Hämtad 2016-04-21 
 
Hunton. (2016). Hunton Lättbalk, Teknisk handbok, 
http://se.hunton.no/product/hunton-i-bjelken/ 
Hämtad 2016-05-11 
 
 



NNE-kravets och materialvalens inverkan på prefabricerade ytterväggselement  
Fallstudie för ett eluppvärmt tvåplans parhus 

Emma Stahre  Referenser 
 

55 

 

IEA. (2016). Climate change, http://www.iea.org/topics/climatechange/ 
Hämtad 2016-05-09 
 
IPCC. (2013) Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working 
Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change 
[Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. 
Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, 
United Kingdom and New York, NY, USA, 1535 pp. 
http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/ 
Hämtad 2016-04-20 
 
Janson, U. (2010). Passive houses in Sweden. From design to evaluation of four 
demonstration projects. Doktorsavhandling, Department of Architecture and Built 
Environment, Division of Energy and Building Design, Lund University, Lund, 
Report No EBD-T--10/12 
PDF Hämtad 2016-05-05 
 
Kono, J., Goto, Y., Ostermeyer, Y., Frischknecht, R. och Wallbaum, H. (2016) Factors 
for Eco-Efficiency Improvement of Thermal Insulation Materials. Key Engineering 
Materials, vol. 678 pp. 1-13 
Hämtad 2016-04-26 
 
Liljenström C., Malmqvist, T., Erlandsson, M., Fredén, J., Adolfsson, I., Larsson, G., 
Brogren, M. (2015). Byggandets klimatpåverkan. Livscykelberäkning av klimatpåverkan och 
energianvändning för ett nyproducerat energieffektivt flerbostadshus i betong. 
Rapportnummer B2217, Stockholm: IVL Svenska Miljöinstitutet 
PDF Hämtad 2016-04-11  
 
Miljömål. (2012). Preciseringar av God bebyggd miljö, 
http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/15-god-bebyggd-miljo/Preciseringar-av-god-
bebyggd-miljo/ 
Hämtad 2016-05-12 
 
Naturvårdsverket 1. (2015). Energin påverkar miljön, 
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-
Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Energi/Energin-paverkar-miljon/ 
Hämtad 2016-04-21 
 
Naturvårdsverket 2. (2015). Klimatet i framtiden, 
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Klimatet-i-
framtiden/ 
Hämtad 2016-04-21 



NNE-kravets och materialvalens inverkan på prefabricerade ytterväggselement  
Fallstudie för ett eluppvärmt tvåplans parhus 

Emma Stahre  Referenser 
 

56 

 

Naturvårdsverket 3. (2015). Fossila bränslen, 
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-
Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Energi/Fossila-branslen/ 
Hämtad 2016-05-09 
 
Omvandlare 1. (2016). http://omvandlare.com/energi 
Hämtad 2016-05-12 
 
Omvandlare 2. (2016). http://www.convertworld.com/sv/energi/megajoule.html 
tio decimaler. 
Hämtad 2016-05-12 
 
Pettersson, B-Å. (2013). Tillämpad byggnadsfysik, upplaga 5:1, Lund: Studentlitteratur 
AB. 
 
Saevarsdottir, S. (2013). Inventering av lågenergibyggnader. Erfarenheter från tre 
demonstrationsprojekt i Örebroregion, Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, 
Examensarbete avancerad nivå 30 hp, Mälardalens Högskola 
PDF Hämtad 2016-05-05 
 
SFS 2006:985 Lag om energideklaration för byggnader 
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/lag-2006985-om-energideklaration-for_sfs-2006-985 
Hämtad 2016-05-04 
 
SundaHus 1. (2016). SundaHus Miljödata. Verktyget för effektivt och resultatorienterat 
arbete med medvetna materialval, https://www.sundahus.se/tjanster/miljodata 
Hämtad 2016-05-07 
 
SundaHus 2. (2016). Support, https://www.sundahus.se/support/ 
Hämtad 2016-06-10 
 
Svensk Byggtjänst. (2016). Byggkatalogen – Sveriges byggvarusök, 
http://byggtjanst.se/tjanster/byggkatalogen/ 
Hämtad 2016-05-05 
 
Träguiden 1. (2003). Lättbalkar, reglar och massivträelement, 
http://www.traguiden.se/om-tra/materialet-tra/trabaserade-
produkter/konstruktionselement1/lattbalkar-reglar-och-massivtraelement/ 
Hämtad 2016-05-11 
 
 



NNE-kravets och materialvalens inverkan på prefabricerade ytterväggselement  
Fallstudie för ett eluppvärmt tvåplans parhus 

Emma Stahre  Referenser 
 

57 

 

Träguiden 2. (2015). Konstruktionsvirke – Dimensionerande bärförmåga, 
http://www.traguiden.se/konstruktion/dimensionering/dimensioneringsvarden-och-
barformaga/barformaga/konstruktionsvirke---dimensionerande-
barformaga/?previousState=100 
Hämtad 2016-05-23 
 
 
 
 
 
  



NNE-kravets och materialvalens inverkan på prefabricerade ytterväggselement  
Fallstudie för ett eluppvärmt tvåplans parhus 

Emma Stahre  Tabellförteckning 
 

58 

 

Tabellförteckning 
 

Tabell 1. Krav på U-värden som alternativt krav i BBR avsnitt 9:4 för elvärmda 
byggnader med Atemp 51-100 m2 

 

Tabell 2.  De fyra klimatzonerna i BBR 
 

Tabell 3.  Möjliga nivåer för skärpning av specifik energianvändning för i 
klimatzon III enligt aktörernas uppskattning 

 

Tabell 4.  Slutligt förslag för klimatförhållanden motsvarande Stockholm, 
klimatzon III, jämfört med nuvarande krav i BBR 22 enligt Boverkets 
beräkningsexempel. 

 
Tabell 5.  Typbyggnadens U-värden. 
 
Tabell 6.  Typbyggnadens aktuella areor 
 

Tabell 7.  Sammansättning typvägg 
 

Tabell 8.  Materialdata för stenullsisolering. 
 

Tabell 9.  Underlag för beräkningsvärden, glasullsisolering. 
 

Tabell 10.  Underlag för beräkningsvärden, träfiberisolering. 
 

Tabell 11.  Underlag för beräkningsvärden, cellulosaisolering. 
 

Tabell 12.  Sammanställning av valda beräkningsvärden för isoleringsmaterialen. 
 

Tabell 13.  Energiåtgång i produktion för isoleringsmaterial. 
 

Tabell 14.  GWP100 för isoleringsmaterial. 
 

Tabell 15.  Sammanställning av valda beräkningsvärden för GWP100 och 
energiåtgång 

 

Tabell 16.  Mått och beräkningsvärden för lättreglar. 



NNE-kravets och materialvalens inverkan på prefabricerade ytterväggselement  
Fallstudie för ett eluppvärmt tvåplans parhus 

Emma Stahre  Tabellförteckning 
 

59 

 

Tabell 17.  Behövd sänkning och behövda U-värden om hela 
transmissionsförlustminskningen tillskrivs respektive klimatskalsdel. 

 

Tabell 18.  Exempel på U-värden för passivhus i boken Passivhus 
 

Tabell 19.  Exempel på U-värden för passivhus från inventeringsrapport 1. 
 

Tabell 20.  Exempel på U-värden för passivhus från inventeringsrapport 2. 
 

Tabell 21.  U-värdesfördelning för de tre beräkningsfallen. 
 

Tabell 22.  Typväggens behövda U-värde enligt beräkningsfall 1, 2 och 3. 
 

Tabell 23.  Beräkningsresultat, minsta isoleringstjocklek med träregel. 
 

Tabell 24.  Beräkningsresultat, minsta isoleringstjocklek med lättregel. 
 

Tabell 25.  Beräkningsresultat ökning av isoleringstjocklek jämfört med 
originalutförande. Med träregel. 

 

Tabell 26.  Beräkningsresultat ökning av isoleringstjocklek jämfört med 
originalutförande. Med lättregel. 

 

Tabell 27.  Lättreglars inverkan i beräkningsfall 1. 

 

Tabell 28.  Lättreglars inverkan i beräkningsfall 2. 

 

Tabell 29.  Lättreglars inverkan i beräkningsfall 3. 

 

Tabell 30.  Beräkningsresultat energiåtgång och GWP100 för stenull. 
 

Tabell 31.  Beräkningsresultat energiåtgång och GWP100 för glasull. 
 

Tabell 32.  Beräkningsresultat energiåtgång och GWP100 för träfiber. 
 

Tabell 33.  Beräkningsresultat energiåtgång och GWP100 för cellulosa, skiva. 
 



NNE-kravets och materialvalens inverkan på prefabricerade ytterväggselement  
Fallstudie för ett eluppvärmt tvåplans parhus 

Emma Stahre  Tabellförteckning 
 

60 

 

Tabell 34.  Beräkningsresultat energiåtgång och GWP100 för cellulosa, lös. 
 

Tabell 35.  Beräkningsresultat ordnade efter minsta behövda isoleringstjocklek, 
negativa värden satt till noll 

 

Tabell 36.  Beräkningsresultat ordnade efter minsta värde för GWP100 
 

Tabell 37.  Beräkningsresultat ordnade efter minsta åtgång av ej förnybar energi i 
produktion. Negativa värden satt till noll 

 
 
 
 
 
  



NNE-kravets och materialvalens inverkan på prefabricerade ytterväggselement  
Fallstudie för ett eluppvärmt tvåplans parhus 

Emma Stahre  Bilagor 
 

61 

 

Bilagor 
 
 
Bilaga A Anteckningar från möten med företaget. Godkända av David Hesselroth, 
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Bilaga A Anteckningar från möten med företaget 
 
Första mötet 18/4 
David och Peter 
 
Företaget har tre prefablinor/stationer som alla kan producera ytterväggselement. En 
lina kan producera i genomsnitt ca 2 ytterväggselement per dag, beroende på 
bemanning, projekttyp etc. En lina har vändbord där väggelementen skickas vidare 
från station till station och för de övriga två hanteras väggarna vid samma bord och 
vänds med travers. Två lokaler. Stora öppna lokaler. Väggarna levererar oftast 
förberedda för eldragning. Lastbilstransport. 
 
Energikälla prefabfabriken, eldrivna luft/vatten värmepumpar. Viss del 
centralvärme. Gubbarna vill ha lagom låg temperatur, så ingen kraftig uppvärmning. 
Stora eldrivna fläktar. 
 
Har framtagna standardväggar, en med standard U-värde, en med snäppet bättre U-
värde. Anpassar dock produktionen väldigt mycket efter kund, en av företagets 
styrkor att inte vara låsta till standardlösningar, och utföranden varierar från projekt 
till projekt och från kund till kund. Vill eventuellt göra tester med lättregelväggar 
(med asfailägg) framöver. 
 
Har inte tillverkat väggar för uttalade passivhus, men producerat med många olika 
U-värdeskrav från kund. 
 
Energiberäkningar görs via konsultfirma, företaget lämnar data om fönster, vägg, 
grund, tak. Oftast är det data direkt från kunden, och ofta sköter kunden 
energiberäkningsdelen själv. 
 
Lufttäthet. Tryckprovning ligger vanligen inte på företaget, annat än när de 
producerar element till sina egna entreprenad-projekt. Ansvar varierar beroende på 
vad som sålts. Ingår montaget betyder det ett större, mer övergripande ansvar (hur 
elementen skarvas ihop etc.). Säljer vanligen sällan med montage, men har ju alltid 
ansvar för väggelementens lufttäthet, och vid förmontering av fönster etc. 
 
Materialbedömningar handlar i första hand om pris och hur lättarbetade materialen 
är. Ergonomi och arbetsförhållanden viktiga i bedömningen. 
 
Materialkrav kommer ibland från kund. Har tex byggt med FSC-certifierat virke i ett 
projekt (fick dock avbryta pga dålig kvalitet). En del vill inte ha vissa spånskivor 
(OSB-skivor) pga emissioner. 
Ansvarsfrågan också en viktig del i att våga prova nya material – (enstegstätade 
fasader ett avskräckande exempel). 
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Använder inte databaser för materialval i inköp. Kontroll mot Basta har skett i 
projekt där husen skulle uppföras enligt miljöbyggnad silver och samtliga inbyggda 
material skall redovisas och vara registrerade i Basta. 
 
Använder nästan uteslutande stenullsisolerskivor 
 
Har avtal med leverantör av fönster, 3-glas isolerruta, insida i trä, lamellimmad furu 
med mattlackerat aluminium U-värde 1,1 för fasta 1,2 för vrid och sidohängda. 
Använder gummidrev eller svälldrev (bra i transport etc, svälldrev 3i1 vind, iso, ång) 
 
Intressant projekt att använda som typhus finns. Projekt i stockholmstrakten, parhus. 
Typ av hus som är intressant för företaget då det stämmer väl överrens med 
produktionsförutsättningar och företagets nisch. 
 
Andra mötet 26/4 
David 
 
Väggkonstruktion typbyggnad, typvägg: 
 
Material Tjocklek (mm) 

Träpanel, liggande (furu) 22x145 22 

Stående spikläkt (furu) 28x70 
28 

Luftspalt 

Vindduk - 

Träregelstomme (furu) 45x170 c600 
170 

Isolerskiva stenull � 0,033 

Ångspärr, plast 0,20 

Stående reglar (furu) 45x70 c600 
70 

Isolerskiva stenull � 0,036 

OSB 11 

Gips 13 

U-värde 0,178 Tot 314 

 
Enligt ritning: 
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För att uppnå en god lufttäthet i tvåplanshus med träbjälklag bärs mellanbjälklaget 
av 45x70-reglarna i installationsskiktet. Detta innebär att plasten kan hållas intakt och 
klämmas fast mellan väggelementen för över- och undervåning vilket ger en bra och 
tät skarv. Det innebär också att reglarna i dessa fall placeras vertikalt och i linje med 
45x170-reglarna. För enplanshus används korslagda reglar för att undvika 
värmeförluster, (gärna i tre skikt men det är ofta en kostnadsfråga för kund) men 
med denna lösning blir lufttätheten mycket bättre vid infästning av mellanbjälklaget 
som annars kan vara ett problemområde. 

Gipsskiva monteras inte i fabrik. 
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Bilaga D Beräkningsuppställning träregel 

 

Beräkning av beräkningsfall 3 med träfiberisolering i Excel. 

 

�-värdesmetoden 

   

      Ub,yv 0.140 

    RT 7.142 

    RT� 7.142 

    

      Skikt andel � � skikt d R 

Rsi     
0.130 

gips 1.000 0.220 0.220 0.013 0.059 

OSB 1.000 0.140 0.140 0.011 0.079 

reglar 70 + iso 70 
  

0.048 0.070 1.452 

reglar 0.100 0.140 

 
  

iso 0.900 0.038 
   

reglar x + iso x 
  

0.048 0.255 5.292 

reglar 0.100 0.140 
   

iso 0.900 0.038 
   

läkt+luftspalt 
   

0.028 
0.130 

Panel 

   

0.022 

      Behövd 
0.325 (m) Ökning 85 (mm) 

isoleringstjocklek 
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Bilaga E Beräkningsuppställning lättregel 
 
Beräkning av beräkningsfall 3 med träfiberisolering i Excel. 

 

�-värdesmetoden 

 

RT� 7.142 

      Skikt andel � � skikt d R 

Rsi     
0.130 

gips 1.000 0.220 0.220 0.013 0.059 

OSB 1.000 0.140 0.140 0.011 0.079 

reglar 70 + iso 70 
  

0.048 0.070 1.452 

reglar 0.100 0.140 

 
  

iso 0.900 0.038 
   

flänsar 78 + iso 78 
  

0.047 0.078 1.653 

flänsar 0.100 0.130 
   

iso 0.900 0.038 
   

liv, asfa, iso 172   
0.041 0.150 3.639 

liv (8mm) 0.018 0.180 
   

asfaboard 0.082 0.048 
   

iso 0.900 0.038 
   

läkt+luftspalt 
   

0.028 
0.130 

Panel 
   

0.022 

      Behövd 
0.298 (m) Ökning 58 (mm) 

isoleringstjocklek 
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Bilaga F  Beräkningsuppställning GWP och energiåtgång i produktion för 
isoleringsmaterial. 

 
Exempel på beräkningsuppställning i Excel. 
 
 

 

Glasull � 0.033 och 0.036 

 

� tjocklek area mängd densitet vikt GWP Energi 

 

(W/m*K) (m) (m
2
) (m

3
) (kg/m

3
) (kg) (kg CO2 eq/kg) (MJ/kg) 

Fall 1 Träregel 0.033 0.630 95.140 59.904 27.5 1647 2.454 46,25 

  0.036 0.070 95.140 6.660 16 107 2.454 46,25 

Fall 1 Lättregel 0.033 0.542 95.140 51.527 27.5 1417 2.454 46,25 

  0.036 0.070 95.140 6.660 16 107 2.454 46,25 

Fall 2 Träregel 0.033 0.351 95.140 33.379 27.5 918 2.454 46,25 

  0.036 0.070 95.140 6.660 16 107 2.454 46,25 

Fall 2 Lättregel 0.033 0.307 95.140 29.161 27.5 802 2.454 46,25 

  0.036 0.070 95.140 6.660 16 107 2.454 46,25 

Fall 3 Träregel 0.033 0.229 95.140 21.767 27.5 599 2.454 46,25 

  0.036 0.070 95.140 6.660 16 107 2.454 46,25 

Fall 3 Lättregel 0.033 0.204 95.140 19.371 27.5 533 2.454 46,25 

  0.036 0.070 95.140 6.660 16 107 2.454 46,25 

 
 

 

Totalt 

 

GWP iso Energi Energi 

 

(kg CO2 eq) (MJ) (kWh) 

Fall 1 Träregel 4304 81119 22533 

        

Fall 1 Lättregel 3739 70464 19573 

        

Fall 2 Träregel 2514 47382 13161 

        

Fall 2 Lättregel 2229 42018 11671 

        

Fall 3 Träregel 1730 32613 9059 

        

Fall 3 Lättregel 1569 29565 8212 

        

 


