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Abstract

Ytterväggar

Exterior walls

Fredrik Persson

This report discusses the construction 
of different types of exterior wall 
constructions and analyses wall layers. 
Standard wall constructions from the 
Swedish building contractors NCC and 
Skanska and also from the material 
producer Isover have been chosen for the 
research. Life cycle cost analysis has 
been made to conclude the most 
profitable wall type, seen from a 
sustainable and economic perspective. 
The calculations have been made for a 
period of 50 years. 

The report shows that building with well 
insulated walls is a more profitable 
solution both economically and what 
concerns sustainability even though the 
higher investment. However, when walls 
similar insulation properties are being 
compared, the study proves that lower 
investment cost is more profitable.
The report introduces required 
construction techniques of walls in 
order that the reader should understand 
wall constructions with different layers 
and properties. The essay shows the 
importance of properly constructed walls 
to avoid air leakage and moisture 
damage. 

The essay has been implemented by 
literature studies, contacts with NCC 
and Skanska and by energy calculations 
made by hand and using the software VIP-
Energy. 

Tryckt av: Geotryckeriet, Uppsala
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Examinator: Patrice Godonou 
Ämnesgranskare: Per Algott
Handledare: Martin Nyholm
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SAMMANFATTNING 

Denna rapport berör uppbyggnaden av olika ytterväggskonstruktioner och 

analyserar dess olika skikt. Standardytterväggar från NCC, Skanska och Isover 

har valts för undersökningarna. Livscykelkostnadsberäkningar har gjorts för att 

jämföra de olika konstruktionerna för att få fram vilka alternativ som är bäst ur 

ett ekonomiskt och hållbart perspektiv. Beräkningarna har utförts på en 50 år 

lång brukstid. 

Ur ett långsiktigt perspektiv visar undersökningen att byggandet av 

välisolerade ytterväggar med låg värmegenomgångskoefficient lönar sig trots 

hög grundinvestering på grund av den stora energibesparingen. Om däremot 

väggar med liknande egenskaper jämförs, visar studien att en låg 

investeringskostnad är fördelaktig. 

Rapporten klarlägger nödvändig byggnadsteknik och begrepp för att ge 

läsaren förståelse för ytterväggens funktioner och de krav som ställs på den.  

Arbetet belyser vikten av att utförandet av ytterväggar görs på rätt sätt för 

att undvika framtida utgifter. En annan viktig aspekt som är svår att räkna på 

men ändå viktig i resonemanget är att konstruktioner med färre utförandesteg 

löper en mindre risk för framtida fuktskador jämfört med mer komplicerade 

konstruktioner. 

Arbetet har genomförts i form av litteraturstudier, företagskontakter med 

NCC och Skanska samt med energiberäkningar både för hand och med 

programmet VIP-Energy. 
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1. INLEDNING 

Denna studie berör ytterväggar över mark. Källarväggar eller innerväggar 

utvärderas ej. Äldre ytterväggsbyggnadstekniker kommer inte behandlas, 

eftersom de i sammanhanget inte är relevanta.  

Metoder, material eller prisuppgifter för renoveringar och tilläggsisolering 

av ytterväggar kommer inte att beröras i denna rapport.  

1.1 Bakgrund 

De senaste 10-15 åren har byggbranschen utvecklats mycket kring 

resonemanget att bygga hållbart. Ungefär 40 % av landets totala energi-

användning går till bostäder och servicelokaler. Energiåtgången för bostäder är 

uppdelad med 15 % för materialtillverkning och byggnation och 85% för drift. 

Energiåtgången för rivning är försumbar i sammanhanget. Uppvärmning och 

ventilation står i sin tur för ca 65 % bostäders energiförbrukning och för att 

minska energiförbrukningen ställs det krav på värmeisolering och täthet. Ökade 

energipriser har tillsammans med en större miljömedvetenhet hos allmänheten 

ställt krav på byggnaders energieffektivitet. Utvecklingsbehovet av byggnads-

komponenter har ökat och framsteg har gjorts för att hitta lösningar till att 

energieffektivisera byggnader. (Petersson 2009). 

Tittar man på nyproducerade väggar 2011 är skillnaden stor jämfört med 

hur de såg ut för 50 år sedan. Dagens väggar är i regel bättre beträffande 

energieffektivitet, fuktsäkerhet och lufttäthet, men de är samtidigt mycket mer 

komplext utformade. En väl utformad yttervägg består av många olika material 

och komponenter från olika tillverkare där ett stort ansvar läggs på utförandet 

för att väggen ska få dess önskade egenskaper.  

Vid uppförandet av energieffektiva byggnader är frågan om täthet en 

central punkt för att väggarna ska uppfylla kraven. Stora krav ställs på 

genomförandet, särskilt kring olika typer av anslutningar och genomföringar 

med bl.a. installationer, bjälklag, fönster, tak- och grundkonstruktionen där 

komplikationer kan uppstå.  

Dyra material och professionella utföranden medför längre enhetstider, den 

tid det tar att utföra varje enskilt element, och i sammanhanget större kostnader 

än tidigare. Hur mycket mer fördelaktigt är det att bygga avancerade 

flerskiktsväggar då aspekterna inköp, utförande, underhåll och livslängd har 

tagits i åtanke? 
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1.2 Syfte 

Syftet med rapporten är att göra livscykelkostnadsanalyser, LCC (Life cycle 

costs), för olika typer av ytterväggar. Kostnadsanalysen omfattar hela 

livscykeln från tillverkning av byggdelskomponenter, inköpskostnad, installa-

tionskostnader samt drift och underhåll.  

Rapporten kommer också ta upp den miljöpåverkan som vägg-

komponenterna bidrar med. Vad väggarna har för värmekapacitet och U-

värden. Hur säkra väggarna är beträffande fuktskador och hur energia-

nvändningen skiljer sig för byggnader med de olika ytterväggstyperna. 

För att jämföra de olika väggarnas egenskaper kommer därför energi-

beräkningar med hjälp av programmet VIP+ utföras. 

Rapportens syfte är även att upplysa och klargöra ytterväggarnas 

egenskaper samt förklara de olika ytterväggskomponenterna.    

1.3 Mål 

Rapportens mål är att få fram ett resultat som visar den totala prisskillnaden, 

med hela livscykeln inräknad, mellan komplexa multiskiktsytterväggar och 

ytterväggar med enklare konstruktion. Målet är också att få fram 

energiförbrukningen på de jämförda väggarna, vilket nås med energi-

beräkningar. Samt att nå fram till ett resultat som kan indikera att en viss 

ytterväggstyp är mer kostnadseffektiv och/eller har lägre energiförbrukning än 

en annan.  

1.4 Metodik 

Litteraturstudie och undersökningar har genomförts på Rambölls kontor i 

Uppsala med Martin Nyholm som handledare. Rapportskrivandet har omfattat 

en stor mängd informationsinsamling kring olika byggnadskomponenter som 

ingår ytterväggskonstruktioner. Kontakt med byggföretagen Skanska och NCC 

har upprättats för att få information om de ytterväggskonstruktioner som 

tillämpas idag, där fokus har lagts på ytterväggar för flerbostadshus.  

Energiberäkning har utförts med hjälp av programmet VIP+ vilket 

resulterat i den teoretiska energianvändningen för de olika väggtyperna. 

Simuleringar har genomförts för en rad utvalda ytterväggskonstruktioner som 

tilldelats samma värden för ventilation, personvärme, solstånd mm.  

För att utföra kostnadsanalyser av ytterväggskonstruktionerna har ett flertal 

aspekter berörts. Materialkostnader, kostnader för utförande (enhetstider multi-

plicerat med arbetares löner) samt en rad omkostnader.  

Kostnaderna för drift och underhåll av ytterväggskonstruktionerna har 

också analyserats för att få en prisuppgift på sikt.    
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2. YTTERVÄGGAR – ALLMÄNT 

Ytterväggen är en av de viktigaste komponenterna i en byggnads klimatskal 

och har som syfte att uppfylla följande basfunktioner; regnskydd, vindskydd, 

lufttäthet, fuktskydd, ljudisolering, brandskydd, värmeisolering och bär-

förmåga.   

2.1 Regnskydd  

Fasaden är det yttersta skiktet som får stå emot direkt klimatpåverkan och 

nederbörd. Fasader bekläds vanligast med träpanel, tegel, plåt, glas eller puts, 

material med skilda egenskaper och olika reaktioner av regnpåverkan. Tegel 

har som exempel egenskapen att absorbera vatten, medan en fasad av plåt är 

mer eller mindre tät. Oavsett material ska fasaden skydda den övriga vägg-

konstruktionen mot konsekvenser som sammankopplas med direkt regn. 

(Hagentoft 2002) 

Slagregn är för byggnader den mest påfrestande typen av nederbörd och 

uppstår vid hård vind under regn, då den horisontella hastigheten på regn-

droppar blir lika stor eller större än dropparnas vertikala fallhastighet.  Stora 

regndroppar slår rakt mot byggnaderna där byggnadens tak- och väggkanter 

blir mest utsatt. Mindre regndroppar följer vinden som ofta viker sig runt 

byggnader. Detta medför att regnet tar sig till områden som normalt inte anses 

utsatta för direkt regn, som byggnadens sidor, under fönsterbleck, läområden, 

takutsprång mm. I Sverige förkommer slagregn i störst omfattning på 

västkusten och i fjällområden. (Hagentoft 2002) 

För de flesta fasadmaterial bör det antas att vatten kan ta sig in, antigen 

genom materialets kapillärsugningsförmåga eller genom fogar, sprickor och 

otätheter. Det är nödvändigt att regnvatten som kan ta sig in genom fasaden 

även ska kunna dräneras ut. (Hamrin 1999)  

2.2 Vindskydd 

Luftrörelser i isoleringsmaterial nedsätter dess funktion och bör skyddas med 

vindskydd. Vindskyddet förhindrar luft att blåsa in i isoleringen och motverkar 

risken att försämra väggens värmeisoleringsegenskaper. (Gyproc 2007) 

I väggar med ett dränerande fasadmaterial och fasader med en 

bakomliggande luftspalt utsätts vindskyddet även för fukt och bör därför vara 

fuktavvisande. Det är även av stor vikt att skarvar och anslutningar är lufttäta 

för att inte riskera någon luftrörelse in i isoleringen. Som vindskydd används 

vanligen material som vindskyddspapp, gips, cellplast eller oorganiska skivor. 

Används cellplast som yttre isolering fungerar det även som vindskydd och 
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något ytterligare vindskydd behövs normalt inte, eftersom materialet har låg 

luftgenomsläpplighet samt högt ångmotstånd. (EPS Bygg 2007)   

2.3 Lufttäthet och fuktskydd 

Luftrörelser i ytterväggens isoleringsskikt förflyttar lagrad varmluft ut från 

väggen som får en ökad värmetransmission. Byggnader med otäta väggar har 

en högre energiförbrukning för uppvärmning på grund av de ökade värme-

förlusterna. En lufttät vägg minimerar också risken för fuktskador orsakade av 

fuktkonvektion och fuktdiffusion.(FoU Väst 2007) 

Det är av vikt att bygga lufttätt för att undvika fuktskador i ytterväggen. 

Fuktig luft vandrar från insidan av väggen och utåt genom otätheter, i kontakt 

med kallare luft kondenserar vattenångan i luften och fäller ut fukt, vilket 

orsakar fuktskador inuti väggens konstruktion. (Gyproc 2007) 

För att få konstruktioner lufttäta krävs goda arbetsutföranden och 

genomtänkta tekniska lösningar. Ofta används en tät plastfolie som 

diffusionsspärr/ångspärr, t.ex. en 0,2mm polyetenfolie, som ska sitta nära 

inneväggen för att minimera risken för fukten att ta sig vidare till väggens 

isolering. Figur 2.2 visar fuktvandringen genom ytterväggen beroende på var 

fuktspärren sitter. 

 
Figur2.2 Fuktnivå vid olika placering av fuktspärr 

 

För att underlätta installationer och undvika att elektrikern gör hål i ångspärren 

vid dragning av ledningar kan ångspärren flyttas längre ut i väggen för att 

skapa en installationszon, s.k. indragen ångspärr. Ångspärren bör dock vara 

placerad innanför den bärande regelkonstruktionen och max 1/3 in i isoleringen 

för att undvika fuktvandring genom organiska material. 

2.3.1 Fuktkonvektion 

Fuktkonvektion betyder fuktspridning via lufttryckskillnader. I byggnader 

skapas det ofta tryckskillnader på grund av vindpåverkan, ventilationssystemet 

eller termisk drivkraft. Ofta skapas övertryck på byggnadens insida och luft rör 



 

 

 

5 

 

sig då utåt för att jämna ut trycket. Fukt transporteras då med luftrörelserna 

genom hål och sprickor i det lufttätade skiktet och hamnar i ytterväggs-

konstruktionen. För att förhindra fuktkonvektion understryks vikten av täta 

ytterväggar. (Fou Väst 2007)  

2.3.2 Fuktdiffusion 

Fuktdiffusion är den naturliga utjämningen av vattenmolekyler i luften. Det 

innebär således en fuktvandring från ett område med hög ånghalt till ett område 

med låg ånghalt. 

Vanligast är att fuktig luft kommer från en byggnads insida och vill 

kompensera ut den mindre fuktiga luften utomhus. Detta skapar en fukt-

vandring genom ytterväggens konstruktion som bör stoppas med en diffusions-

spärr på väggkonstruktionens insida. (Hagentoft 2002) 

2.3.3 Byggfukt 

Material som används vid byggnation innehåller generellt sätt mer fukt än vad 

de är avsedda för vid brukstadiet. Detta är orsakat av att fukt tillförts vid 

gjutning, murning, putsning mm. Den förhöjda fukthalten under byggtiden 

måste därför ha möjlighet att torka ut för att undvika fuktskador i konstruk-

tionen senare under bruksskedet. (Petersson 2009)  

Byggfukt kan även orsakas av att material förvarats dåligt på 

byggarbetsplatsen och utsatts för nederbörd. Fuktiga material i vägg-

konstruktioner riskerar att utsättas för skador eller orsaka fuktskador på 

intilliggande element. Likaså kan väggstommen utsättas för smältvatten eller 

nederbörd under byggnationen om väggen inte skyddas korrekt. 

Om ytterväggen tätas ordentligt, med t.ex. ett tätt lager puts och 

konstruktionen har fuktiga beståndsdelar, bygger man in fukten, vilket med stor 

sannolikhet leder till fuktproblem. För putsade ytterväggar måste således 

putsen läggas på efter att byggfukten torkats ut, om inte annan lösning för 

uttorkning tillämpats. (Petersson 2009) 

Torktiden varierar beroende på material och torkningsmöjligheter. 

Processen underlättas av att tillföra torr luft med fläktar som binder och 

transporterar bort den avdunstade fukten från väggkonstruktionen. Uppskatt-

ningsvis tar det 9 – 14 månader att få ner den relativa ånghalten till 80 

respektive 70 % ur en 160 mm betongyttervägg med mineralullsisolering som 

har möjlighet att torka åt två håll. (Petersson 2009)      
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2.3.4 Sommarkondens 

När en fuktig fasad värms av kraftig sol uppstår fuktvandring inåt i väggen. I 

synnerhet för skalmurs- och tegelfasader som absorberar regnvatten och har 

väldigt hög RF kan extremt höga ånghalter skapas. En hög fuktighet uppnås i 

regelväggen och vid kontakt med ångspärren kondenserar fukten pga. den lägre 

temperaturen. Den kondenserade ångan kan orsaka fuktskador i väggens 

konstruktion. Av denna anledning ökar vikten med att vindskyddet är 

fuktavvisande. (EPS Bygg 2007) 

 

2.4 Ljudisolering 

Det är av vikt att ytterväggar uppfyller krav på ljud- och bullerisolering, i 

synnerhet i tätorter där byggnader utsätts för en hög trafikbullerbelastning. 

Ljud mäts i den logaritmiska skalan decibel (dB), mätvärdet som anger 

ljudnivån i en byggnad är i regel ett medelvärde över en längre uppmätnings-

period. Det är även relevant att mäta den maximala ljudnivån. Vid mätningar 

av ytterväggar analyseras hur mycket ljud väggen isolerar mot och ges därefter 

ett reduktionstal, R’w. (Tingvall m.fl. 2008) 

Ljud och buller tar sig in i byggnader och rum via fyra olika sätt, direkt 

ljudtransmission, flanktransmission, överhörning och läckage.  

När ytterväggars ljudegenskaper analyseras är det främst den direkta 

ljudtransmissionen, ljud som går rakt igenom väggen samt ljud som går genom 

läckage i väggen som behandlas. Även flanktransmission, ljud som kommer 

genom bl.a. buller i mark och överhörning via fönster och ventilation är med i 

sammanhanget.   

Den största ljudtransmissionen sker via fönster dörrar och ventilationsdon, 

de akustiskt dimensionerande komponenterna. För lättare väggar spelar 

ljudisoleringen en större roll än för tyngre, eftersom hela konstruktionen 

påverkar akustiken. Att bygga täta ytterväggar har även akustiska fördelar, 

eftersom ljudläckage precis som värmeläckage förekommer genom springor 

och håligheter i tätning samt runt installationer och anslutningar. (Tingvall 

m.fl. 2008) 

2.5 Brandskydd 

Det är av hög prioritet att ytterväggar har ett gott brandskydd. Alla väggar 

indelas i brandklasser beroende på dess förmåga att motstå en brand under 

bestämd tid. De krav som ställs på väggkomponenter beskrivs med följande 

beteckningar; R – bärförmåga, E – integritet och I – värmeisolering.  Klassas 

en vägg till REI 90 betyder det att efter 90 minuters brand ska väggen 
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fortfarande ha sin bärande förmåga, isolera mot vidare brandspridning och inte 

släppa igenom giftiga gaser eller rök. (EPS 2007 & ByggaBoDialogen 2008) 

Otätheter minskar en byggnads förmåga att stå emot brand och ökar risken 

för att rök sprids. Håltagningar som görs för vvs och el bör därför tätas 

ordentligt eftersom dessa områden annars kan orsaka rökspridning. (FoU-Väst 

2007). 

2.6 Värmeisolering 

Väggarnas isolering är en direkt orsakande faktor till en byggnads energibehov 

för uppvärmning. Isoleringen bevarar den värme som finns i byggnaden vilket 

håller värmeförluster nere.  

Dagens isoleringsmaterial består till stor del enbart av luft. Den 

stillastående luften dämpar värmetransport i form av värmestrålning och 

konvektion och bidrar därmed till en minskad värmeförlust, vilket ger bra 

isolering. (Gyproc 2007) 

Vakuum och en rad ädelgaser (argon, krypton, xenon) dämpar värme-

transporter bättre än luft, men dessa isoleringskonstruktioner är både känsliga 

och dyra vilket i dagsläget inte är optimalt som isoleringsmaterial i ytterväggar. 

(Hagentoft 2002).    

Under historiens gång har många olika material använts för att 

värmeisolera. Idag används i första hand två material, mineralull och cellplast. 

Båda materialen har god isoleringsförmåga och står emot brand väl, vilket 

konkurrerar ut de äldre teknikerna att isolera med mossa, kutterspån, 

halmskivor, träullsskivor, filtar, gasbetongsplattor, koksaska, skumbetong m.fl. 

(Hagentoft 2002). 

2.6.1  Mineralull 

Mineralull är det mest förekommande isoleringsmaterialet och är uppbyggt av 

långa sten- eller glasfibrer som binder luft. Mineralull har en mycket god (låg) 

värmekonduktivitet, bra ljudabsorption samt fördelen att lätt kunna formas och 

passa in mellan reglar. Mineralull förekommer som skivor, mattor och lösull 

och indelas i glasull respektive stenull. (Byggnadsmaterial 2001) 

Glasull är producerat av återvunnet glas som smälts och processats till 

fibrer. Fibrerna har sedan pressats samman till glasullskivor. Stenull har en 

liknande struktur som glasull men är tillverkad av processad diabas. Stenullen 

utmärker sig från glasull på grund av väldigt hög brandbeständighet.  

Båda materialen förekommer även som lösull, lös isolering som sprutas ut. 

Lösull är vanligt vid vindsisolering men förekommer sällan i ytterväggar. 

(Isover 2011) 
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2.6.2 Cellplast 

Cellplast är beteckningen för isoleringsskivor tillverkade av plasterna styren, 

polystyren och polyuretan. Cellplast består av slutna och luftfyllda celler som 

till ca 98 % enbart består av luft. De två huvudtyperna av cellplast är EPS, 

Expanderad polystyren och XPS, extruderad polystyren. XPS är en dyrare 

cellplast men har högre hållfasthet och passar bättre till grundisolering av tunga 

byggnader, EPS är vanligare som väggisolering. Cellplast tillverkas i skivor av 

olika storlekar.  

Cellplast är tillverkad av fossil råvara vilket inte är optimalt ur 

miljösynpunkt. Däremot ger varje kilo olja, som används vid tillverkningen av 

cellplast, en genomsnittlig energibesparing på 4 kilo olja per år i uppvärmning-

skostnader, om cellplasten används som isoleringsmaterial i ytterväggarna. 

(EPS Bygg 2007)  

2.7 Bärförmåga  

Det är vanligt att ytterväggar är de bärande elementen hos en byggnad. På 

bärande väggar sätts hållfasthetskrav och de skall vara dimensionerade för att 

klara byggnadens egentyngd, snölaster och vindlaster. De bärande elementen är 

trä- eller stålreglar, betongskivor eller betongpelare. I äldre konstruktioner 

förekommer ofta tegel eller timmer som de bärande elementen. 

Väggars hållfasthet kan påverkas av tillkommande och ej förväntade laster 

som brand och röta vid mögelpåväxt. Köldsprickor kan uppstå i betong och 

tegel vilket kan påverka väggens bärförmåga. Bärande ytterväggar bör även 

vara dimensionerade för olyckslaster som brand eller eventuella 

fordonskollisioner. (Gyproc 2007) 
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3. OLIKA YTTERVÄGGSTYPER 

3.1 Regelväggar 

Regelväggar är den mest förekommande väggkonstruktionen, i synnerhet för 

småhus. Regelväggar kan uppföras på olika sätt med antingen trä eller 

stålreglar där olika skikt tillämpas. Principen bygger på en stomme av reglar 

som är bärande eller icke bärande med mellanliggande isoleringslager. Se figur 

3.1. Innanför den bärande konstruktionen med isolering sätts ångspärren och 

vanligtvis gipsskivor. Utanför regelstommen är fasaden av någon av de två 

mest tillämpade fasadbeklädnadsteknikerna enstegstätning eller tvåstegstät-

ning. (Träguiden 2011) 

 

 
Figur 3.1 Regelvägg trä 

3.1.1 Enstegstätning  

Enstegstätade väggar är konstruerade så att det yttersta skiktet står som regn- 

och vattenskydd utan ett inre dränerande skikt och luftspalt.  

Principen bygger på att fasaden är väl utförd och sammanhållande fogar 

helt täta, för att undvika att fukt tar sig vidare in i konstruktionen. Figur 3.2 

förevisar uppbyggnaden av en enstegstätad vägg. 

Vanligast för enstegstätade väggar är en putsad fasad, där tjockputs eller 

tunnputs står som skydd mot yttre påfrestningar. Putsen fästs direkt på 

isoleringen, oftast mineralull eller cellplast. Cellplast är ett tätare material och 

står emot fukt bättre, ångtätheten är nästan 10 gånger högre hos cellplast än hos 

mineralull (Samuelson, Jansson 2009). Tar sig fukt däremot in i konstruktion-

en, så har mineralull fördelen att den torkar fortare än cellplast. 

Det är av stor vikt att materialet som putsen fästs på är tillräckligt styvt, om 

isoleringen rör sig ökar risken för att putsen spricker och därmed släpper 

igenom fukt. För att undvika detta är det av vikt att isoleringen lagrats och 

komprimerats för en begränsad restkrympning. (EPS Bygg 2007) 

Byggfukt kan orsaka ordentliga problem för enstegstätade väggar eftersom 

de i regel är tätade åt två håll, vilket minimerar möjligheterna för uttorkning. 
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Det blir extra viktigt att alla element som installeras inuti väggkonstruktionen 

är torra och inte utsatts för nederbörd på arbetsplatsen. (Petersson 2009) 

I den klassiska typen av enstegstätade ytterväggar ska putsen vara tät och 

förhindra all form av fukt att ta sig in i konstruktionen. Problem har uppstått då 

fukt ändå sipprat igenom otätheter i putsen och orsakat fuktskador på 

konstruktionens regelväggar. En senare metod är dränerad enstegstätning, där 

tjockputs används som yttersta fasadlager och står emot direkt nederbörd men 

tillåter en del fukt transporteras igenom. Putsen fästs på mineralull och hela 

komponenten har således lätt att torka upp eftersom fukten kan transporteras ut 

igen genom putslagret. Se figur 3.2 (Samuelson, Jansson 2009 & Engerup 

2008)  

3.1.2 Tvåstegstätning 

Tvåstegstätade ytterväggar består av en ytterbeklädnad som är dränerande och 

ventilerad med en luftspalt. Regn och fukt dräneras ut genom luftspalten innan 

det kan spridas vidare till övriga delar av väggkonstruktionen. Innanför 

luftspalten sitter ett fuktavvisande vindskydd på det bärande trä- eller stålregel-

konstruktionen med mellanliggande isolering. (Vanligt är ett ytterligare lager 

isolering utanpå regelverket). Innanför isoleringen finns fuktspärren följt av 

gipsskivor alternativt ett installationsområde bestående av luftspalt eller 

isolering. Se figur 3.2 (Se även 2.2 Vindskydd, 2.3 Lufttäthet och fuktskydd). 

(Hamrin 1999). 

Tanken med tvåstegstätning är att luftspalten som sitter mellan fasadskiktet 

och den inre konstruktionen har samma lufttryck som uteluften. 

Tryckskillnader som uppstår i ytterväggen flyttas då längre in i konstruktionen 

vilket är positivt för att undvika stora tryckskillnader på fasadskiktet, som är 

utsatt för störst fuktpåverkan. Problem kan uppstå om fukt tränger igenom 

vindskyddet där en snabb fuktspridning i konstruktionen kan ske via 

konvektion. (Petersson 2009). 
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Figur 3.2 Ytterväggskonstruktion med enstegs- och tvåstegstätad putsfasad sedd uppifrån. 

Tvåstegstätade väggar är beroende av en fungerande luftspalt, som förhindrar 

vatten att ta sig vidare igenom väggen. Om luftspalten inte utförs på föreskrivet 

sätt finns stor risk för fuktproblem.  

3.1.3 Fasadmaterial 

Fasaden är byggnadens yttersta klimatskydd och utsätts för klimatpåfrestningar 

från temperaturskillnader, slagregn, vind och snö. Det är även en byggnads 

mest synliga del och gestaltar dess estetiska karaktär. Materialvalet för fasaden 

varierar därför mycket efter behov, klimat och estetisk smak. (Petersson 2009).  

Träfasad 

Trä är det mest traditionella och vanligaste fasadmaterialet i Sverige, i synner-

het för småhus. Trä har alltid funnits att tillgå och trähus har byggts i sekel. 

Den stora tillgången bidrar till att trä är det billigaste materialet som idag 

används i fasader. 

Träfasader i regelväggar består av stående panel, s.k. lockbrädor alt. 

lockläkt eller liggande panelbräder. Eftersom träpaneler spikas på läkt skapas 

naturligt en bakomliggande luftspalt. Det är alltid fördelaktigt att ha en luftspalt 

bakom träpanel eftersom tryckskillnader bidrar till luftläckage genom panelens 

otätheter, vilket kan orsaka fuktskador. En träpanel bör även vara ytbehandlad 

för att underlätta uttorkning. (Petersson 2009).      
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Tegelfasad 

Tegel tillverkas av lera och är ett keramiskt material. Från att ha varit ett av de 

vanligaste materialen som stommaterial används tegel idag oftast som en 

skalmursfasad, som står som klimatskydd. Att använda tegel som bärande 

stommaterial är inte optimalt eftersom ytterväggstjockleken får överdrivna 

proportioner för att väggen ska klara krav på bärförmåga. 

Tegelfasader absorberar regn för att sedan torka ut igen, vid långvarigt 

regn och slagregn kan teglet bli vattenmättat varpå fukt tar sig igenom fasaden. 

Därför bör ytterväggskonstruktioner med tegelfasad vara utrustade med en 

luftspalt för att kunna dränera ut fukt. (Petersson 2009). 

Tegelfasader är dyra att bygga men kräver ytterst lite underhåll i jäm-

förelse med trä- och putsfasader. Träfasader har som exempel mer än fyra 

gånger så hög underhållskostnad som tegelfasader under en period på 50 år. 

(Se tabell 6.3).  

Putsfasad 

Puts är en blandning av ballast, vatten, bindemedel och tillsatsmedel. Putsens 

huvudfunktion är att skydda övriga delar av ytterväggskonstruktionen mot 

klimatpåfrestningar. Puts appliceras som ytbeklädnad direkt på tegel, betong, 

lättklinker, lättbetong eller isolering. När isoleringsmaterial står som 

putsbärare, i synnerhet mineralull som är mjuk, fästs putsen tillsammans med 

armeringsnät eller glasfiberväv. Puts har hög formbarhet och är därför ett 

material som kan vara att föredra för att uppnå estetiska utmaningar. (Petersson 

2009).  

Putsbrukets kvalitet delas in i kategorier A-E, vilket är beroende av 

bindningsmedlets innehåll. Kategorier med högre bokstäver är starkare och 

innehåller mer cement än de lägre kategorierna som består av en större del 

kalk. Puts utformas vanligast som tjockputs (>8 mm) eller tunnputs (2-8 mm). 

Plåtfasad 

Profilerad plåt eller aluminium används som fasadbeklädnad. Vanligast är 

veckade profiler som monteras överlappande för att minimera risken för att 

vatten läcker in genom fogar mellan plåtarna. Med stor fördel monteras 

plåtfasader med en bakomliggande luftspalt för att undvika kondens och vidare 

fuktvandring in i ytterväggskonstruktionen. (Petersson 2009)     
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3.2 Homogena väggar 

En homogen vägg består vanligen enbart av ett genomgående material som 

själv uppfyller ytterväggens alla funktioner. Traditionellt är tegelhus, kors-

timmerhus och plankhus exempel på byggnader med homogena väggar.  

I den här rapporten går även tunga väggkonstruktioner med få skikt och 

väggelement som prefabricerats på fabrik under rubriken homogena väggar.  

3.2.1 Sandwichelement  

Sandwichelementsväggar består av skivor med lättbetong med ett mellan-

liggande lager cellplast, och är således en enstegstätad. Vanligast är att fasaden 

putsas vilket är det yttersta vädertätade skiktet.  

Byggnadskomponenterna i sandwichelement är i viss mån fukttåliga vilket 

innebär att fuktskador hålls nere även om vatten tränger in och fuktar upp 

konstruktionen. I liknande fall i väggar med träregelstomme är risken för fukt- 

och mögelskador hög. Sandwichelement är ofta prefabricerade, de levereras 

klara att monteras ihop. Stommen av betong medför att sandwichelement ofta 

har en bärande funktion. 

3.2.2 Lecablock 

Leca står för Light expanded clay aggregates, på svenska översatt till lätt 

expanderad lera och kallas även vanligen för lättklinker. Leca tillverkas av att 

lera hettas upp och expanderar i en roterande ugn varvid glaserade kulor 

uppstår. Leca kulorna får en förhållandevis låg densitet på grund av dess stora 

mängd luft, vilket också bidrar till en god värmeisoleringsförmåga jämfört med 

material med samma hållfasthetsklass. Se figur 3.3.  (Leca Weber, 2010a).   

Lecakulor tillverkas ofta omgående till Lecablock i blockmaskiner. 

Blocken tillverkas i flera olika blocktyper och består av förutom Lecakulor (0-

12mm) även cement och vatten.  

Leca isoblock, är en blocktyp där normalblocksversionen är ett sandwich-

element med cellplastisolering. Se figur 3.4. Andra blocktyper är Leca massiv-

block med spår för armering och ursparing för kranlyft och Leca storblock som 

förekommer vid stora byggen. Vidare finns andra typer av Leca konstruktioner 

som Leca passblock, Leca u-block och Leca grundelement. (Leca Weber, 

2010b). 

Lecablock finns i typ 3 och 5 som har tryckhållfasthet 3 MPa respektive 5 

MPa, enligt prövningsmetod SS 22 723. (Leca Weber, 2010b)  

Väggkonstruktioner av Lecablock lämpar sig bra som ljudisolerande 

väggar eftersom den öppna strukturen ger en god ljudabsorption. Även ur 



YTTERVÄGGAR 

 

 

14 

 

brandsynpunkt är Leca ett bra val eftersom materialet är obrännbart. (Leca, 

Weber 2010b) 

 

  

 

Figur 3.3 Lecakulor.      Figur 3.4 Leca isoblock (Leca, Weber 

2010b) 

 

3.3 Utfackningsväggar 

Utfackningsväggar är icke bärande ytterväggar som är placerad mellan bärande 

innerväggar eller pelare. Eftersom det inte ställs några större krav på dess 

bärförmåga har de ofta en annan konstruktion med lättare reglar. Utfacknings-

väggarna har dock samma krav på ljud- och värmeisolering, brand- och 

fuktsäkerhet som bärande ytterväggar.  

  



 

 

 

15 

 

4. BEGREPP 

4.1 LCC 

LCC – (Life Cycle Cost), livscykelkostnad. Med LCC beräknar man den totala 

kostnaden för en produkt, dvs. investeringskostnad, installation, drift och 

underhåll. Det är viktigt att man har förståelse för och tar hänsyn till det 

framtida kostnadsutfallet. Ofta köps de komponenter som har det lägsta 

inköpspriset in och vid investeringstillfället tas inte alltid hänsyn till 

kommande drift och underhållskostnader.  

Beträffande ytterväggar blir ofta kostnaderna för energianvändning under 

drifttiden mycket högre än själva investeringskostnaden.  

4.1.1 LCC – Kalkyl 

För att räkna ut livscykelkostnaden görs en kalkyl för att räkna ut lägsta totala 

kostnaden för investeraren under en komponents livslängd. 

 

Kalkylränta – Den ränta som en investering förväntas förränta för att bli 

lönsam. Kalkylräntan används i LCC-kalkylen för att få ut den totala livscykel-

kostnaden.  

Kalkylräntan är företrädande real men kan också vara nominell, se nedan. 

 

Real- och nominellränta – Nominellränta erhålls på avlagd summa pengar 

för att underhålla en produkt. Räntan förändrar pengarnas värde, där inflationen 

räknas bort. Realräntan kan summeras som den nominella räntan, angivna 

räntan som bl.a banker ger, minus inflationen.  

Den nominella räntan tar inte hänsyn till inflation och är därför ingen bra 

metod att få fram det korrekta värdet för avkastning på avlagd summa pengar. 

 

Nuvärde – Den totala summan inklusive investering, drift- och underhålls 

kostnader. I beräkningen för nuvärde tas ingen hänsyn till realräntan som under 

produktens livslängd förändrar värdet på den avlagda summa pengar som ska 

användas för produktens underhåll. 

4.2 U-värde 

U-värdet är den totala värmegenomgångskoefficienten hos en byggnadsdel, för 

ytterväggar utryckt hur mycket värme som överförs genom konstruktionen från 

insidan och ut (vise versa under varma månader). U-värdet har enheten watt 

per kvadratmeter och kelvin (W/m
2
K). 
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4.2.1 Värmekonduktivitet 

Värmekonduktiviteten, även kallat lambdavärdet (λ) är indikationen på ett 

materials isoleringsförmåga som har enheten watt per meter kelvin (W/mK). 

Lambdavärdet kan variera inom ett och samma material om materialet 

tillverkas i olika klasser med olika densitet.  

Ett material med hög värmekonduktivitet släpper igenom mycket värme 

medan ett material med låg värmekonduktivitet tillåter lite värme att 

transporteras genom materialet. Se tabell 4.1 för värmekonduktiviteten hos 

olika material.  

Tabell 4.1 λ-värde för olika material. (Energihandbok 2008) 

Material λ-värde Material λ-värde 

Mineralull 0,037 Cellplast 0,037 

Trä 0,14 Lättbetong 0,12 

Gips 0,25 LECA 650 kg/m3  0,2 

Puts 1 Spånskiva 0,14 

Betong 1,7 Träfiberskiva 0,14 

Stål 50 Rostfritt stål 17 

Fasadtegel 0,6 Plywood 0,14 

 

4.2.2 Att beräkna U-värde 

Att beräkna U-värde exakt är en komplicerad process eftersom många faktorer 

spelar in. Värden på alla köldbryggor måste tas med i beräkningen vilket leder 

till ett omfattande arbete. Ett enkelt och relativt smidigt sätt att beräkna 

godtyckliga U-värden görs enligt formeln. (4.1) R är värmemotståndet för varje 

material. Rsi är det inre värmeövergångsmotståndet och Rse det yttre. 

   
 

    
                                   

 

  
    

                                             

                                            (4.1) 

4.3 Köldbryggor 

Värmeflödet i en yttervägg söker sig den snabbaste vägen från den varma ytan 

till den kalla genom de komponenter som har lägst värmemotstånd. 

Komponenter som läcker värme kallas köldbryggor och bidrar därmed till en 

byggnads ökade energiförlust. Köldbryggor får därför inte försummas när 

värmegenomgångsberäkningar görs. (ByggaBoDialogen 2008) 

Köldbryggor förekommer i nästan alla typer av ytterväggar. I 

flerskiktsväggar uppstår köldbryggor genom reglarna eftersom de har sämre 
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värmemotstånd än isoleringen som ligger runtomkring. Stål och plåt har väldigt 

hög värmeledningsförmåga vilket leder till att stora värmeförluster uppstår 

genom stålregelväggar. Köldbryggor uppstår även vid genomföringar av olika 

slag, kramlor och infästningar. Även vid anslutningar mellan olika 

byggnadsdelar som hörn, bjälklagsanslutningar, balkonger, fönstersmygar och 

dörrkarmar uppstår det köldbryggor. I byggnader med veckade fasader eller 

fasader med burspråk uppstår ofta fler köldbryggor än i byggnader med släta 

fasader. Extra ytor skapas med flera hörn som ger upphov till ett större 

värmeläckage, se figur 4.1. (FoU-Syd 2008) 

 
Figur 4.1 Köldbryggor i kanter  

 

På grund av köldbryggor skapas kalla ytor på byggnadens insida, detta kan 

uppfattas som obehagligt drag och komforten i byggnaden sänks.  

Köldbryggor betecknas med psi (Ѱ), och anges i värmeförlust per meter 

köldbrygga då ΔT (Tinne – Tute) är 1°C.  

För att undvika köldbryggor bör reglarna inte placeras närmare varandra än 

vad som är nödvändigt för att väggen ska få dess avsedda egenskaper. 
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5. Analys 

Ett antal väggtyper har valts ut för att de ska kunna analyseras och jämföras. 

För att få en så stor förankring som möjligt till ytterväggselement som ofta 

förekommer på byggarbetsplatsen, har standardväggtyper från NCC och 

Skanska analyserats. 

5.1 Metodval 

I samråd med handledare på Ramböll har valet av vilka ytterväggstyper som 

ska analyseras tagits fram. De analyserade ytterväggarna är de standard-

ytterväggar som Skanska och NCC använder sig av. Valet har gjorts för att 

beröra väggkonstruktioner som används vardagligen. 

För att förstå konstruktionens uppbyggnad behövs en ingående analys av 

de material som ingår i väggelementen med tillhörande egenskaper och 

lambdavärden. Ritningar som förklarar väggkonstruktionernas uppbyggnad har 

skapats av rapportens författare i Autodesk Revit. Energiberäkningar har gjorts 

med hjälp av energiberäkningsprogrammet VIP-Energy samt handberäkningar, 

utförliga beräkningar är bifogade.    

5.2 Olika väggelement 

5.2.1 NCC standard 

Sedan 2009 jobbar NCC efter två standardväggar, en för småhus och en för 

flerfamiljshus. I den här rapporten är det väggen för flerfamiljshus som tas upp 

och analyseras.  

Under 2007 kom larm om omfattande fuktskador och risker med att bygga 

enstegstätade konstruktioner. Många entreprenörer slutade med enstegstätade 

konstruktioner och satsade istället på konstruktioner ventilerade med luftspalt.  

NCC startade då en undersökning för att utreda vad som orsakade 

fuktproblemen, samt för att skapa en välfungerande ytterväggskonstruktion 

som ska användas som standard i NCCs projekt. Man valde att modifiera men 

hålla fast vid en enstegstätad ytterväggskonstruktion med dränerad fasad. 

(Hamrebjörk 2009). 

NCCs enstegstätade vägg skiljer sig från de väggtyper som blivit värst 

drabbade av fuktskador. Principen bygger på ett yttre skikt av dränerad 

tjockputs på mineralull. Om fukt kommer in i konstruktionen ska det lätt kunna 

torkas ut. Görs det yttersta skiktet helt fukttätt men det ändå kommer in fukt 

via sprickbildningar kan fukt inte ventileras ut och risken för fuktskador blir 

väldigt stor. NCC påstår sig kommit runt det problemet genom tjockputs på 

mineralull som ventilerar ut fukt som tagit sig in. Genom att ha tagit bort 
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användandet av gipskivor med kartong samt bygga med stålreglar istället för 

träreglar har NCCs vägg inga organiska material, vilket avsevärt minskar 

risken för fuktskador. NCCs standardvägg är ljudklassad A. (Hamrebjörk 

2009). 

Av figur 5.1 framgår uppbyggnaden av NCCs standardyttervägg för fler-

bostadshus med följande lager utifrån och in;  

 

20 mm tjockputs  

50 mm mineralull putsskiva, λ-värde = 0,036 W/mK 

13 mm Oorganisk vindskyddsskiva 

170 mm slitsad stålregelstomme s600 alt. s450  

170 mm mineralull Isover stålregelskiva 36 

0,2 mm diffusionsspärr, åldersbeständig PE-folie 

45 x 45 mm trä- eller stålreglar cc450 

45 mm mineralull Isover uni-skiva   

13 mm gipsskiva 

 
Figur 5.1 NCCs standardyttervägg för flerfamiljshus. 

5.2.2 Skanskas standard 

Till skillnad från NCC väljer Skanska att ha ett bredare sortiment av yttervägg-

styper för att bättre anpassa byggnaderna efter olika väderförhållanden och 

pressa anbudspriser.  

För flerbostadshus med en bärande ytterväggstomme använder sig Skanska 

uteslutande av en betongkonstruktion med 100–200 mm tjocka betongskivor. 

Plåtregelväggar förekommer som utfackningsväggar, där ytterväggarna inte är 

bärande komponenter.      

Följande behandlas utformningar av en bärande tvåstegstätad 

ytterväggstyp, en tvåstegstätad utfackningsvägg, en enstegstätad ytterväggstyp 

och en väggtyp av sandwichelement. Samtliga ytterväggskonstruktioner har 

ljudklass A. 

5.2.3 Skanska standardyttervägg, bärande, tvåstegstätad  

Mineralullsisoleringen som används i Skanskas bärande tvåstegstätade 

yttervägg är Paroc WAS 50 eller liknande med densitet ca 45 kg/m3 och λ-

värde = 0,034 W/mK. Isoleringen fästs med pendelkramlor, brickor och mur-
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kramlor. Skalmuren utrustas med syrafast och rostfri armering och mur-

kramlor. Betongskivan bör ha lägsta betongkvalitet C25/30. 

Följande framgår uppbyggnaden av Skanskas bärande tvåstegstätade yttervägg-

styp utifrån och in (Se figur 5.2);  

 

120 mm frostbeständigt fasadtegel  

30-50 mm luftspalt, fri från brukstuggor och bruksspill 

150-200 mm mineralull  

100-200 mm prefabricerad eller platsgjuten betongskiva  

 

Väggen har en egentyngd på ca 590 kg/m
2
. 

 
Figur 5.2 Skanskas tvåstegstätade yttervägg 

5.2.4 Skanska standardyttervägg, utfackningsvägg, 

tvåstegstätad 

Tegelfasaden är utrustad med syrafast och rostfri armering och murkramlor. 

Stenullsisoleringen är Paroc WAS 35 Klimatskiva 600 eller liknande 

respektive Paroc UNS eller liknande. Densitet ca 65 kg/m
3
, λ-värde = 0,034 

W/mK respektive densitet ca 28 kg/m
3
, λ-värde = 0,037 W/mK. Isoleringen 

fästs med pendelkramlor, brickor och murkramlor. Vindskyddet bör ha 

ånggenomgångsmotstånd Z < 25000 s/m. Stålregelstomme.   
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Följande framgår uppbyggnaden av Skanskas tvåstegstätade utfackningsvägg 

utifrån och in (Se figur 5.3);  

120 mm frostbeständigt fasadtegel  

30-50 mm luftspalt, fri från brukstuggor och bruksspill 

45 mm stenull 

13 mm vindskyddsskiva typ Gyproc Hydro alt. vindskydd på rulle.  

145 – 220 mm helslitsade stålreglar s 450 alt. 600 mm.  

145 – 200 mm stenull 

0,2 mm diffusionsspärr, plastfolie  

45 mm horisontella varmförzinkade stålprofiler  

45 mm stenull  

13 mm gipsskiva 

Väggen har en egentyngd på ca 230 kg/m
2
. 

 
Figur 5.3 Skanskas tvåstegstätade utfackningsvägg  

5.2.5 Skanska standardyttervägg, bärande, enstegstätad 

Med lättklinker som putsbärare får Skanskas enstegstätade standardyttervägg 

ett dränerande fasadskikt. 

Isoleringen i Skanskas bärande enstegstätade yttervägg är 

polystyrencellplast (EPS) med λ-värde = 0,036 W/mK. 
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Följande framgår uppbyggnaden av Skanskas enstegstätade standardyttervägg 

utifrån och in (Se figur 5.4); 

20 mm kalkcementputsad fasad. 

50 mm lättklinkerbetong, Lecaskiva, rostfriarmering. 

150 – 200 mm cellplast 

150 mm betongskiva, tjockare betongskiva kan behövas.  

Väggen har en egentyngd på ca 500 kg/m
2
. 

 
Figur 5.4 Skanskas enstegstätade standard 

5.2.6 Skanska standardyttervägg, bärande, sandwichelement  

Förbindelsearmering mellan den yttre och den inre betongskivan ska vara 

rostfri och syrafast. Betongen ska ha lägsta betongkvalitet C25/30. 

Isoleringenbär polystyrencellplast (EPS) med λ-värde = 0,036 W/mK. 

Följande framgår uppbyggnaden av Skanskas standardyttervägg med 

sandwichelement utifrån och in (Se figur 5.5); 

 

70 mm betongskiva 

150 – 200 cellplast 

150 mm betong, tjockare betongskiva kan behövas 

 
Figur 5.5 Skanskas sandwichelement 

5.2.7  Isover passivhusvägg 

Isover säljer ytterväggskomponenter och har även färdiga 

konstruktionslösningar för ytterväggar. I den här analysen behandlas Isover 

Y:205, en ytterväggskonstruktion med stålregelstomme som lämpar sig för 

passivhus. 
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Följande framgår uppbyggnaden av Isovers passivhusvägg, utifrån och in (Se 

figur 5.6); 

120 mm tegel 

20 mm luftspalt 

80 mm mineralull, Isover fasadskiva 

13 mm gipsbaserad kompositskiva 

145 mm vertikala stålreglar cc 600 med mellanliggande mineralull, 

Isover stålregelskiva 36.  

95 mm horisontella stålreglar med mellanliggande mineralull, 

Isover UNI-skiva 33. 

0,2 mm plastfolie 

70 mm vertikala stålreglar cc 600 med mellanliggande mineralull, 

Isover stålregelskiva 36. 

Invändig gipsskiva 13 mm. 

 
Figur 5.6 Isovers yttervägg för passivhus. 

5.3 Kostnadskalkyl för de olika ytterväggstyperna 

Enhetstider, arbetslöner, priser för material, underentreprenörskostnader (UE) 

och omkostnader är direkt hämtade från Wikells sektionsfakta för nybygg-

nationer.  

BSAB-kod 

BSAB, Byggandets Samordning AB, är en kodstruktur som kategoriserar 

information som berör bygg- och fastighetsverksamheten. I kostnadskalkylerna 

används BSAB koder för olika byggnadsdelar. Koderna används i och kan 

åberopas från AMA, Allmänna material och arbetsbeskrivningarna. (Svensk 

byggtjänst 2011). 

Omkostnader 

På arbetslön tilläggs 258 % för sociala kostnader och övriga pålägg för att 

täcka in de omkostnader som berör byggnadsentreprenören. Det omfattar 
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direkta kostnader som arbetsgivaravgifter, semesterersättning, sjuklöne-

kostnader mm. Indirekta kostnader som centraladministration, risk, vinst, 

maskiner på arbetsplatsen, städning och rengöring, spill, el, vatten, tele, arbets-

ledning, arbetsplatsorganisation mm är också inräknade i omkostnaderna. Se 

bilaga 1 för fullständig sammanställning. (Wikells 2008)  

5.4 Priser 

5.4.1 Riskkostnader 

Det är svårt att kalkylera riskkostnader om ytterväggen skadas av t.ex. 

fuktskador. Det bör däremot tas i åtanke att vissa ytterväggtyper löper större 

risk för att utsättas för skador, i synnerhet om de inte utförts på rätt vis.  

Att vara beroende av att väggen är lufttät utgör en riskkostnad, uppstår 

fuktskador på grund av vandring av fuktig luft genom otätheter kan stora 

renoveringskostnader uppstå.     

5.4.2 Energipris 

Vid beräkningen av energikostnaden för framtida bruk hos en byggnad med 

viss energianvändning måste en ökning av energipriserna antas. Med stor sann-

olikhet stiger energipriset snabbare än konsumentprisindex.  

Idag kan energipriset sättas till ca 1 kr/kWh.  

5.5 Utförande 

För att ytterväggens funktioner ska fungera ställs krav på ett korrekt utförande. 

En väggs U-värde är baserat på beräkningar, men är utförandet inte korrekt, 

t.ex. om luft tillåts cirkulera i isoleringen, försämras väggens värmelagring och 

det faktiska U-värdet blir mycket sämre än det teoretiska.   

Risk för fuktskador är dessutom parallell till utförandet. Blir inte konstruk-

tionen så tät som anvisats, om skarvar och anslutningar inte tätas ordentligt, har 

fukt möjlighet att ta sig in i konstruktionen. Extra noggrannhet ställs därför på 

utförandet av fasadskikt, vindskydd och diffusionsspärr.  

Som kommande kostnadskalkyl föreskriver, är det kostnader och om-

kostnader för utförandet som dominerar ytterväggens totala pris. Uppstår fel 

vid utförandet, vilket leder till en längre tidsåtgång, höjs kostnaderna avsevärt. 

För att kostnaderna ska stämma är det av vikt att utförandet görs felfritt, för att 

angivna enhetstiderna förefaller korrekta.   
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5.6  Underhåll 

Olika komponenter kräver olika mängd underhåll. På sikt har valet av material 

på grund av underhållskostnader stor betydelse för den totala kostnaden för 

ytterväggen. Underhållsbehovet varierar även mycket på grund av ytterväggens 

geografiska läge då vissa komponenter och material klarar sig bättre i hårt 

klimat.   

5.7 Energiberäkningar 

Energiberäkningar har gjorts med hjälp av programmet VIP-Energy samt hand-

gjorda energibalansberäkningar. De handgjorda beräkningarna är gjorda med 

utgångspunkt på kilogradtimmar som funktion av årsmedeltemperaturen för 

viss ort, se bilaga 2. I båda fall ligger fokus på transmissionsförluster (Qtran).  
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6. Resultat  

6.1 Resultat av kostnadsanalys 

6.1.1 NCC Standard 

Tabell 6.1 visar sektionsfakta och de gemensamma kostnaderna för upp-

förandet av NCC enstegstätade standardyttervägg.  

 

Tabell 6.1 kostnadskalkyl NCC standard 

BSAB       Åtgång Mtrl kost Tid (tim) UE 

AFH.61 Hakställning (2mån)  1,15 m2 0,00 kr  115 

LBS.213 Spritputs + serprockbruk + 50 mu 1 m2 320,00 kr 1,3 0 

KZ.11 13 Glasrocskiva vindskydd  1 m2 81,90 kr 0,18 0 

HSB.112 170-1,2 RY stålregel  2,5 m 125,13 kr 0,2 0 

HSB.112 170-1,0 SKYP golv-takskena 1 m  55,70 kr 0,1 0 

IBE.24 170 Mineralullsskiva-37  1 m2 63,50 kr 0,09 0 

JSF.54 0,20 Plasfolie  1 m2 4,65 kr 0,05 0 

HSD.113 45x45 reglar   4 m  31,40 kr 0,28 0 

IBE.24 45 mineralullskiva-37  1 m2 20,35 kr 0,07 0 

KBC.21 13 Gipsskiva   1 m2 28,65 kr 0,18 0 

          731,28 kr 2,45 115 

        

Materialkostnad       731,28 kr   

Arbetslön 2,45 timmar * 170     416,50 kr   

Underentreprenörer       115,00 kr   

Omkostnadspålägg 258% på arbetslön     1 074,57 kr   

Omkostnadspålägg 6 % på UE     6,90 kr   

Sektionskostnad för 1 kvadratmeter vägg, exkl moms 2 344,25 kr   
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6.1.2 Skanska standardyttervägg, bärande, tvåstegstätad  

Tabell 6.2 visar sektionsfakta och de gemensamma kostnaderna för upp-

förandet av Skanskas bärande tvåstegstätade standardyttervägg.  

 

Tabell 6.2 Kostnadskalkyl Skanska  

BSAB       Åtgång Mtrl kost Tid (tim) UE 

AFH.61 Hakställning (2mån)  1,15 m2 0,00 kr  115 

FSG.22 120 Frostbeständigt fasadtegel  1 m2 202,80 kr 1 0 

FSG.22 Frakt tegel   1 m2 17,35 kr 0 0 

FSG.22 Tegelbruk   1 m2 91,00 kr 0,1 0 

FS Rostfri armering (Bs70 Bi40Z) 1 m  12,00 kr 0,01 0 

IBE.23 150 Mineralull-skalmursskiva-33 1 m2 77,10 kr 0,1 0 

FS ø 4 Kramla   4 st 72,60 kr 0,2 0 

ESB Luckform   1 m2 57,00 kr 0,75 0 

ESE.21 150 Betong C25/30  1 m2 177,00 kr 0,1 0 

ESC.1 Armering B500BT ø 10  6.6 kg 52,80 kr 0,2 0 

ESB Skivform   1 m2 65,00 kr 0,8 0 

          824,65 kr 3,26 115 

        

Materialkostnad       824,65 kr   

Arbetslön 3,26 timmar * 170 kr     554,20 kr   

Underentreprenörer       115,00 kr   

Omkostnadspålägg 258% på arbetslön     1 429,84 kr   

Omkostnadspålägg 6 % på UE     6,90 kr   

Sektionskostnad för 1 kvadratmeter vägg, exkl moms 2 930,59 kr   
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6.1.3 Skanska standardyttervägg, utfackningsvägg, 

tvåstegstätad 

Tabell 6.3 visar sektionsfakta och de gemensamma kostnaderna för upp-

förandet av Skanskas tvåstegstätade utfackningsvägg. 

 

Tabell 6.3 Kostnadskalkyl för Skanskas utfackningsvägg 

BSAB       Åtgång Mtrl kost Tid (tim) UE 

AFH.61 Hakställning (2mån)  1,15 m2 0,00 kr 0 115 

FSG.22 120 Frostbeständigt fasadtegel  1 m2 202,80 kr 1 0 

FSG.22 Frakt tegel   1 m2 17,35 kr 0 0 

FSG.22 Tegelbruk   1 m2 91,00 kr 0,1 0 

FS Rostfri armering (Bs70 Bi40Z) 1 m  12,00 kr 0,01 0 

FS ø 4 kramla   4 st 51,80 kr 0,24 0 

IBE.23 45 fasadskiva-34  1 m2 51,45 kr 0,11 0 

KZ.11 13 Glasrocskiva vindskydd  1 m2 81,90 kr 0,18 0 

HSB.112 170-1,2 RY stålregel  2,5 m 125,13 kr 0,2 0 

HSB.112 170-1,0 SKYP golv-takskena 1 m  55,70 kr 0,1 0 

IBE.24 170 Mineralullsskiva-37  1 m2 63,50 kr 0,09 0 

JSF.54 0,20 Plasfolie  1 m2 4,65 kr 0,05 0 

HSB.112 45 R Stålregel  2 st 21,20 kr 0,12 0 

HSB.112 45 GFS golv-takskena  1 m 35,15 kr 0,08 0 

IBE.24 45 Mineralullskiva-37  1 m2 20,35 kr 0,07 0 

KBC.21 13 Gipsskiva   1 m2 28,65 kr 0,18 0 

          862,63 kr 2,53 115 

        

Materialkostnad       852,03 kr   

Arbetslön 2,47 timmar * 170 kr     430,10 kr   

Underentreprenörer       115,00 kr   

Omkostnadspålägg 258% på arbetslön     1 109,66 

kr 

  

Omkostnadspålägg 6 % på UE     6,90 kr   

Sektionskostnad för 1 kvadratmeter vägg, exkl moms 2 513,69 

kr 
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6.1.4 Skanska standardyttervägg, enstegstätad 

Tabell 6.4 visar sektionsfakta och de gemensamma kostnaderna för upp-

förandet av Skanskas enstegstätade standardyttervägg. 

 

Tabell 6.4 Kostnadskalkyl för Skanskas enstegstätade standardyttervägg 

 
BSAB       Åtgång Mtrl kost Tid (tim) UE 

AFH.61 Hakställning  (2mån)  1,15 m2 0,00 kr 0 115 

LBS 20 KC spritputs  1 m2 200,00 kr 0,28  

FSF.2 50 lättklinkerblock, inkl bruk 1 m2 86,00 kr 0,4 0 

FSG.22 Frakt lättklinker  1 m2 12,50 kr 0 0 

FS Rostfri armering (Bs70 Bi40Z) 1 m  12,00 kr 0,01 0 

IBE.21 150CellplastG100  1 m2 118,90 kr 0,09 0 

FS ø 4 Kramla   4 st 72,60 kr 0,2 0 

ESB Luckform   1 m2 57,00 kr 0,75 0 

ESE.21 150 Betong C25/30  1 m2 177,00 kr 0,1 0 

ESC.1 Armering B500BT ø 10  6.6 kg 52,80 kr 0,2 0 

ESB Skivform   1 m2 65,00 kr 0,8 0 

          853,80 kr 2,83 115 

        

Materialkostnad       853,80 kr   

Arbetslön 2,83 timmar * 170       481,10 kr  

Underentreprenörer       115,00 kr   

Omkostnadspålägg 258% på arbetslön     1 241,24 kr   

Sektionskostnad för 1 kvadratmeter vägg, exkl moms 2 698,04 kr   

6.1.5 Skanska sandwichelement 

Tabell 6.5 visar sektionsfakta och de gemensamma kostnaderna för upp-

förandet av Skanskas standardyttervägg av sandwichelement.  

 

Tabell 6.5 Kostnadskalkyl för Skanskas standardyttervägg av sandwichelement 

BSAB       Åtgång Mtrl kost Tid (tim) UE 

GSC.51 390 Sandwichyttervägg av betong 1 m2 0,00 kr  1680 

            0,00 kr 0         1680 

        

Underentreprenörer       1 680,00 kr   

Omkostnadspålägg 6 % på UE     100,80 kr   

Sektionskostnad för 1 kvadratmeter vägg, exkl moms 1 780,80 kr   
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6.1.6 Isover passivhus 

Tabell 6.6 visar sektionsfakta och de gemensamma kostnaderna för upp-

förandet av Isovers ytterväggstyp för passivhus standard.  

Tabell 6.6 Kostnadskalkyl av Isovers ytterväggstyp för passivhus. 

BSAB    Åtgång Mtrl kost Tid (tim) UE 

AFH.61 Hakställning (2mån)  1,15 

m2 

0,00 kr 0 115 

FSG.22 120 Frostbeständigt fasadtegel  1 m2 202,80 kr 1 0 

FSG.22 Frakt tegel   1 m2 17,35 kr 0 0 

FSG.22 Tegelbruk   1 m2 91,00 kr 0,1 0 

FS Rostfri armering (Bs70 Bi40Z) 1 m  12,00 kr 0,01 0 

FS ø 4 kramla   4 st 51,80 kr 0,24 0 

IBE.23 80 mineralull-skalmursskiva-33 1 m2 44,70 kr 0,09 0 

KZ.11 13 Glasrocskiva vindskydd  1 m2 81,90 kr 0,18 0 

HSB.112 145-1,2 RY stålregel  2,5 m 111,13 kr 0,2 0 

HSB.112 145-1,0 SKYP golv-takskena 1 m  44,45 kr 0,1 0 

IBE.24 145 Mineralullsskiva-37  1 m2 55,45 kr 0,09 0 

HSB.112 95 EP Stålprofil  2 st 60,80 kr 0,1 0 

IBE.24 95 mineralullskiva-37  1 m2 37,70 kr 0,08 0 

JSF.54 0,20 Plasfolie  1 m2 4,65 kr 0,05 0 

HSB.112 70 ER Stålregel  2,5 m 29,00 kr 0,15 0 

HSB.112 70 GFS golv-takskena  1 m 39,10 kr 0,08 0 

IBE.24 70 Mineralullskiva-37  1 m2 28,35 kr 0,08 0 

KBC.21 13 Gipsskiva   1 m2 28,65 kr 0,18 0 

          940,83 kr 2,73 115 

        

Materialkostnad       940,83 kr   

Arbetslön 2,73 timmar * 170     464,10 kr   

Underentreprenörer       115,00 kr   

Omkostnadspålägg 258% på arbetslön     1 197,38 kr   

Omkostnadspålägg 6 % på UE          6,90 kr   

Sektionskostnad för 1 kvadratmeter vägg, exkl moms 2 724,21 kr   

 

6.2 Resultat av energiberäkningar 

Energiberäkningarna sammanfattar de totala transmissionsförlusterna som de 

olika väggarna ger upphov till. Det innebär den mängd värme som strålar 

igenom väggen och resulterar i det direkta energibehovet för uppvärmning mätt 

i kilowattimmar per m
2
 och år (kWh/m

2
,år).   

Beräkningarna har gjorts med programmet VIP-Energy samt 

handberäkningar för att få ut väggarnas U-värde och transmissionsförluster. 

Dubbla uträkningar har gjorts för att inte förlita resultaten helt på VIP-Energy 

och för möjligheten till att jämföra och kritisera de olika resultaten.  

I VIP-Energy har följande gemensamma indata använts för samtliga 

ytterväggskonstruktioner: låst vindriktning från Nordost, 50 % solabsorption, 

1000 hPa lufttryck, klimatdata är taget från klimatzon II och Stockholm, se 

bilaga 3. Svensk norm har använts vid beräkningarna. Ytterväggarna är 

simulerade som en kub på 1 m
3
, utan fönster, dörrar eller andra konstruktions-
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delar som golv och tak. Simuleringen är även utan anslutningar till andra 

byggnadsdelar, vilket eliminerar de flesta köldbryggor. Metoden har valts för 

att få ut värden som endast representerar ytterväggarna.  

Handberäkningar för transmissionsförlusterna har uträknats med formel 6.1  

 

ChAUQ ommt

0      (6.1) 

 

Um = Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient, Aom = omslutningsarea och 

°Ch = gradtimmar (se bilaga 2 och 4). 

Vid bestämning av gradtimmar har referenstemperaturen + 17 °C använts 

för geografiskt område nr 6, Stockholm . 

6.2.1 Energiberäkningar 

Tabell 6.7 visar resultatet av U-värdeberäkningar och transmissions-

förlustberäkningar (Qtran) för VIP-Energy och handberäkningar. Se bilaga 4-10 

för fullständiga beräkningar. 

Tabell 6.7 Energiberäkningar 

Ytterväggstyp Um VIP 

W/m2K 

Qtran VIP 

kWh/m2,år 

Um Hand 

W/m2K 

Qtran Hand 

kWh/m2,år 

NCC standardyttervägg 0,175 116,07 0,154 86,95 

Skanska tvåstegstätad  0,197 128,76 0,200 112,92 

Skanska utfackningsvägg 0,158 104,72 0,162 91,47 

Skanska enstegstätad 0,221 143,87 0,213 120,26 

Skanska sandwichelement 0,207 135,10 0,199 112,36 

Isover passivhusvägg 0,110 73,48 0,100 56,29 

 

Figur 6.1 och 6.2 visar skillnaden mellan handberäkningar och VIP-Energy. 

Handberäkningarna ger ett genomgående lägre resultat för energiförluster än 

VIP-Energy. Skillnaden beror dels på ett genomgående lägre U-värde för 

handberäkningarna samt olika metoder för transmissionsförluster. På grund av 

de skilda resultaten tas båda alternativen med i samtliga resultat. 
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Figur 6.1 Skillnaden för transmissionsförluster mellan handberäkningar och VIP-Energy 

 

 
Figur 6.2 Skillnaden för U-värden mellan handberäkningar och VIP-Energy 

6.3 Underhållskostnader 

Tabell 6.8 visar en sammanställning av underhållskostnader för fasader av 

olika material. Fasadmaterialet är den ytterväggskomponent som utsätts för 

störst klimatpåverkan och är den konstruktionsdel som kräver mest underhåll. 

Indata är taget från Sektionsfakta-NYB 08/09 och Långsiktig lönsamhet för 

klimatskyddade konstruktioner. Á-priserna är sammanfattade och inkluderar 

förarbeten, material, utförandekostnader och övriga omkostnader. 

De totala kostnaderna är per m
2 
och för 50 år.  
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Tabell 6.8 Underhållskostnader fasadmaterial 

K-del Åtgärd Åtg. Á pris 

kr/m2 

Behov, 

år 

Utföranden 

på 50 år 

Total 

kostnad   

Totalt för 

K-del 

Tegelfasad Lagning 1 m2 490 kr 60 0,83 407 kr 

   Rengöring 1 m2 296 kr 30 1,70 503 kr 910 kr 

Putsfasad Ny puts 1 m2 1 120 kr 60 0,83 930 kr 

  Lagning  1 m2 200 kr 30 1,70 340 kr 

   Målning 1 m2 92 kr 25 2,00 184 kr 1 454 kr 

Betongfasad Reparation 1 m2 530 kr 40 1,25 663 kr 

   Rengöring 1 m2 344 kr 20 2,50 860 kr 1 523 kr 

Träfasad Målning 1 m2 121 kr 10 5,00 605 kr 

  Kompletteringar 1 m2 614 kr 20 2,50 1 535 kr 

   Fasadbyte 1 m2 1 274 kr 40 1,25 1 593 kr 3 733 kr 

 

6.4 Kostnadsresultat 

I beräkningarna för kapitalets utveckling används Svenska Riksbankens 

inflationsmål, där inflationen är 2 % per år.   

Tabell 6.9 redovisar energikostnaden per m
2
 som följd av transmissions-

förluster för 50 år, med ett energipris uppskattat till 1 kr/kWh. En prishöjning 

av energipriset på 1 %, 2 % och 3 % har tagits med i beräkningen.   

För att beräkna den totala kostnaden för 50 år inklusive prishöjning, har 

formel 6.2 används, där    är aktuell transmissionsförlust taget ur tabell 6.2 

och p är prishöjningen i procent (1.01 för 1 %, 1.02 för 2 % och 1.03 för 3 %). 

 

        
           (6.2) 

 

Tabell 6.10, 6.11 och 6.12 visar den totala kostnaden som väggarna får efter 50 

år med 1 %, 2 % och 3 % årlig ökning av energipriset.  

 

Tabell 6.9 Total energikostnad per m2 vägg efter 50 år 

  1 % prisökning/år 2 % prisökning/år 3 % prisökning/år 

Ytterväggstyp Qtran  

VIP 

Qtran 

Hand 

Qtran  

VIP 

Qtran 

Hand 

Qtran 

VIP 

Qtran 

Hand 

NCC standardyttervägg 7 673 kr 5 748 kr 10 130 kr 7 588 kr 13 601 kr 10 189 kr 

Skanska tvåstegstätad  8 512 kr 7 465 kr 11 237 kr 9 855 kr 15 088 kr 13 223 kr 

Skanska utfackningsvägg 6 922 kr 6 047 kr 9 139 kr 7 983 kr 12 271 kr 10 719 kr 

Skanska enstegstätad 9 511 kr 7 950 kr 12 556 kr 10 495 kr 16 859 kr 14 092 kr 

Skanska sandwichelement 8 931 kr 7 428 kr 11 790 kr 9 806 kr 15 831 kr 13 166 kr 

Isover passivhusvägg 4 858 kr 3 721 kr 6 413 kr 4 912 kr 8 610 kr 6 596 kr 
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Tabell 6.10 Den totala kostnaden, LCC med 1 % energiprisökning per år 

 

  Energikostnad 50 

år/m2 

  Total kostnad, LCC 

Ytterväggstyp Tillverkning 

skostnad/m2 

Qtran 

VIP 

Qtran 

Hand 

Underhåll Qtran VIP Qtran Hand 

NCC standardyttervägg 2 344 kr 7 673 kr 5 748 kr 1 454 kr 11 471 kr 9 546 kr 

Skanska tvåstegstätad  2 931 kr 8 512 kr 7 465 kr 910 kr 12 353 kr 11 306 kr 

Skanska utfackningsvägg 2 514 kr 6 922 kr 6 047 kr 910 kr 10 346 kr 9 471 kr 

Skanska enstegstätad 2 698 kr 9 511 kr 7 950 kr 1 454 kr 13 663 kr 12 102 kr 

Skanska sandwichelement 1 781 kr 8 931 kr 7 428 kr 1 523 kr 12 235 kr 10 732 kr 

Isover passivhusvägg 2 724 kr 4 858 kr 3 721 kr 910 kr 8 492 kr 7 355 kr 

 

Tabell 6.11 Den totala kostnaden, LCC med 2 % energiprisökning per år 

  Energikostnad 50 

år/m2 

  Total kostnad, LCC 

Ytterväggstyp Tillverkning 

skostnad/m2 

Qtran 

VIP 

Qtran 

Hand 

Underhåll Qtran VIP Qtran Hand 

NCC standardyttervägg 
2 344 kr 10 130 kr 7 588 kr 1 454 kr 13 928 kr 11 386 kr 

Skanska tvåstegstätad  
2 931 kr 11 237 kr 9 855 kr 910 kr 15 078 kr 13 696 kr 

Skanska utfackningsvägg 
2 514 kr 9 139 kr 7 983 kr 910 kr 12 563 kr 11 407 kr 

Skanska enstegstätad 
2 698 kr 12 556 kr 10 495 kr 1 454 kr 16 708 kr 14 647 kr 

Skanska sandwichelement 
1 781 kr 11 790 kr 9 806 kr 1 523 kr 15 094 kr 13 110 kr 

Isover passivhusvägg 
2 724 kr 6 413 kr 4 912 kr 910 kr 10 047 kr 8 546 kr 

 

 

Tabell 6.12 Den totala kostnaden, LCC med 3 % energiprisökning per år 

  Energikostnad 50 

år/m2 

  Total kostnad, LCC 

Ytterväggstyp Tillverkning 

skostnad/m2 

Qtran 

VIP 

Qtran 

Hand 

Underhåll Qtran VIP Qtran Hand 

NCC standardyttervägg 
2 344 kr 13 601 kr 10 189 kr 1 454 kr 17 399 kr 13 987 kr 

Skanska tvåstegstätad  
2 931 kr 15 088 kr 13 223 kr 910 kr 18 929 kr 17 064 kr 

Skanska utfackningsvägg 
2 514 kr 12 271 kr 10 719 kr 910 kr 15 695 kr 14 143 kr 

Skanska enstegstätad 
2 698 kr 16 859 kr 14 092 kr 1 454 kr 21 011 kr 18 244 kr 

Skanska sandwichelement 
1 781 kr 15 831 kr 13 166 kr 1 523 kr 19 135 kr 16 470 kr 

Isover passivhusvägg 
2 724 kr 8 610 kr 6 596 kr 910 kr 12 244 kr 10 230 kr 
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7. Slutsatser 

Arbetets syfte var att med en LCC-analys jämföra olika ytterväggskonstruk-

tioner med skiljande uppbyggnad, för att få reda på kostnadsdifferenserna över 

en längre period. Syftet har uppfyllts med hjälp av kostnadskalkyler som 

omfattar ytterväggarnas material, samt enhetstider och utförandekostnader 

tillsammans med energiberäkningar och underhållskostnader. Resultatet visar 

totalkostnaderna för varje ytterväggskonstruktion för en period på 50 år.    

Den mängd energi som går åt under brukandet av en byggnad, står för den 

dominerande kostnaden vid livscykelkostnadsanalyser av byggnader. 

Resultaten av LCC-analysen visar detta tydligt, men trots det höga 

inköpspriset, så blir passivhusväggen det billigaste alternativet i längden. Figur 

7.1 visar mönstret och det samband som ytterväggens totalkostnad har till 

ytterväggens energiförbrukning. Totalkostnaden i figur 7.1 är med 1 % 

energiprisökning. 

 

 

 
 

Figur 7.1 Samband mellan transmissionsförlust och totalkostnad 

 

Återigen bör det understrykas att en komplicerad väggkonstruktion som 

alternativet är med passivhusvägg, kräver mycket kompetent och noggrant 

utförande. Är inte väggen tillräckligt tät, ökar värmeförlusten och total-

kostnaden för väggen höjs avsevärt, på grund av högre energikostnader. En otät 

vägg med flera skikt löper dessutom en större risk för fuktskador, vilket i så 

fall innebär ytterligare kostnader.   
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Undersökningen visar att väggarna med lägst U-värden, i längden blir de 

billigaste konstruktionerna. Tesen påvisar dock inget direkt samband, för att 

bekräfta det som regel. Skanskas sandwichelement är billigast att bygga av de 

undersökta konstruktionerna och har trots ett högre U-värde, en lägre livscykel-

kostnad sett till en 50 års period, än både Skanskas enstegstätade och tvåstegs-

tätade standardalternativ.  

 

7.1 Diskussion 

Vid beräkningar av den totala kostnaden för väggarna, (LCC) har inget tillägg 

gjorts för de väggar som utstår en större risk att utsättas för fuktskador. Rimligt 

vore att tillägga ett riskpålägg till beräkningarna, t.ex. i form av en procentsats 

som ökar för ytterväggar med fuktkänsliga material och konstruktioner som 

kräver hög noggrannhet vid utförandet. För att få reella siffror för ett 

riskpålägg, krävs dock en mängd undersökningar som underlag. 

Andra faktorer i en byggnad påverkar byggnadens energibalans och direkt 

även ytterväggarnas funktioner. Ytterväggarna har jämförts som homogena 

väggkonstruktioner utan anslutningar till bjälklag, grund- och takkonstruktion, 

dörrar och fönster. Energiberäkningar som berör köldbryggor vid anslutningar, 

får således olika resultat beroende på vad det är för material anslutningen fästs 

i. Därför kommer värden för köldbryggor vid anslutningar, att variera mellan 

de olika ytterväggskonstruktionerna, även om de ansluter till samma 

komponenttyper.  

Energiförluster via ventilation och tappvarmvatten påverkar en byggnads 

energibalans och indirekt även ytterväggarnas egenskaper.  

Arkitektoniska aspekter kring estetik sätter begränsningar för ytter-

väggarnas tjocklek och utseende. Tjockare väggar bidrar även till en större 

totalarea, vilket i fall med dyra tomter, ökar den totala kostnaden för ytter-

väggskonstruktionerna. De senare aspekterna är svåra att göra en direkt 

kostnadsanalyser av men belyses ändå i sammanhanget.  
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Ett problem som ofta kan uppstå är om en beställare till ett bygge inte är 

samma aktör som ska förvalta byggnaden i senare skeden. För beställaren blir 

en primär del investeringskostnaderna där de lägsta möjliga inköpspriserna 

väger till fördel, de stora kostnaderna för energianvändning är det 

fastighetsförvaltaren som får ta. Detta kan betyda en högre energianvändning 

pga. att beställaren tänker kortsiktigt vilket är ett sämre alternativ ur 

miljösynpunkt. 

 

 

7.2 Felkällor 

Vid beräkningar av sektionsdelar har Wikells sektionsfakta 08/09 används för 

prisuppgifter på material och enhetstider. Priserna för 2011 är något förändrade 

vilket gör att rapportens totala prisuppgifter inte är fullt uppdaterade. 

De skillnader som uppstår vid energiberäkningar med VIP-Energy och 

handberäkningar, påvisar svårigheten med att uppnå ett 100 % korrekt svar för 

transmissionsförluster, då beräkningarna endast gäller en ytterväggs-

konstruktion.     
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7.3 Vidare studier 

För att göra korrekta energiberäkningar för byggnader, är det väsentligt att 

byggnadens alla delar tas med i beräkningen. Trots att undersökningen endast 

berör ytterväggar, ges ett mer korrekt resultat om hela byggnaden tas i åtanke. 

Slutsatser kan då dras till hur ytterväggarna i sig påverkar byggnadens totala 

energianvändning, med resultat som har större förankring i praktiken.    

Frågan är hur stor påverkan ytterväggarna har för byggnaders totala 

energianvändning. Analyseras de komponenter som står för de största 

energiförlusterna i en byggnad, minskar ytterväggarnas del i förhållande. I 

flerbostadshus transmitteras dessutom mycket värme lokalt mellan lägenheter. 

Är ytterväggskonstruktionen med lägst U-värde det billigaste alternativet om 

man ser till en byggnads helhet? Jag uppmuntrar därför till vidare studier inom 

området!   
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Bilaga 1 

Sammanställning över rekommenderade omkostnader. (Sektionsfakta s.3) 
Omkostnader, hämtade från Wikell’s sektionsfakta 08/09 

 

     

Omkostna

der 

    

i % på arbetslön 

i % på 

UE-kostnad 

DIREKTA KOSTNADER (77 

%) 

         Direkta kostnader enligt avtal: 

   Semesterersättning 

  

12,80 

 Semesterersättning 

frånvarokostnad 

 

1,00 

 Fora-avgifter 

  

5,81 

 Särskilda tillägget (Bygg) 

  

0,80 

 Särskild löneskatt på 

pensionärspremie 

 

0,85 

 Sociala avgifter m.m. på semesterersättning 10,60 

 Sjuklönekostnader 

  

7,82 

 Kostnad för helglön 

  

3,90 

 Kostnad för 

arbetstidsförkortning 

 

1,00 

       Direkta kostnader enligt lag: 

   Arbetsgivareavgift - lagstadgade 

 

32,42 

             INDIREKTA KOSTNADER 

(181 %) 

         Resor, traktamenten 

  

ingår ej 

 Vinterkostnader 

  

ingår ej 

 Arbetsplatsorganisation 

  

6,00 1,00 

Provisoriska bodar, inhängnader 

 

7,00 0,50 

Handverktyg 

  

3,00 

 Maskiner på arbetsplatsen 

  

32,00 

 Diverse transporter 

  

6,00 

 El, vatten, prov, serviser, tele 

 

6,00 0,50 

Uppvärmning, uttorkning 

  

5,00 1,00 

Städning, rengöring 

  

3,50 

 Arbetsledning 

  

26,50 

 Försäkringar, avg. till 

organisationer 

 

6,00 

 Bygghälsan 

   

1,00 

 Spill 

   

10,00 

 Fästdon (spik, skruv, lim m.m.) 

 

6,00 

 Centraladministration, risk, vinst 

 

55,00 2,00 

Olika arbetsrättsliga lagar (MBL m.fl.), 

mätningsavgift 8,00 0,50 

   

Summ

a 258% 6% 

 

 

  



YTTERVÄGGAR 

 

 

2 

 

Bilaga 2 

I nedanstående tabell finns uppgifter om kilogradtimmar som funktion av 

årsmedeltemperaturer (normaltemperatur). Tabellens två sista rader innehåller 

uppgifter om uppvärmningssäsongens längd i timmar.  

Den utomhustemperatur vid vilken intern värmeavgivning och solenergitillskott 

täcker energiförlusterna kallas balanstemperaturen. Tabellen är upprättad för balans-

temperaturen +11 °C. 

 

Ti \ Te -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 

5,0 80,8 73,5 66,5 59,7 53,2 47,0 41,0 35,2 29,7 24,5 19,5 

6,0 87,0 79,5 72,3 65,3 58,5 52,0 45,8 39,7 33,9 28,4 23,0 

7,0 93,5 85,8 78,3 71,1 64,1 57,4 50,8 44,5 38,4 32,6 26,9 

8,0 100,2 92,2 84,6 77,2 69,9 62,9 56,2 49,6 43,2 37,1 31,1 

9,0 107,2 99,0 91,2 83,5 76,0 68,8 61,8 54,9 48,2 42,0 35,5 

10,0 114,5 106,0 98,0 90,1 82,4 74,9 67,7 60,6 53,6 47,1 40,3 

11,0 121,9 113,3 105,1 97,0 89,0 81,4 73,9 66,5 59,3 52,5 45,4 

12,0 129,5 120,7 112,3 104,0 95,8 88,0 80,2 72,6 65,1 58,1 50,7 

13,0 137,0 128,1 119,5 111,0 102,5 94,5 86,5 78,7 70,9 63,6 55,9 

14,0 144,6 135,4 126,7 118,0 109,3 101,1 92,9 84,7 76,7 69,2 61,2 

15,0 152,1 142,8 133,9 125,0 116,1 107,6 99,2 90,8 82,5 74,8 66,5 

16,0 159,7 150,2 141,1 132,1 122,9 114,2 105,5 96,9 88,3 80,4 71,8 

17,0 167,2 157,6 148,3 139,1 129,6 120,7 111,8 103,0 94,1 85,9 77,0 

18,0 174,8 165,0 155,5 146,1 136,4 127,3 118,1 109,1 99,9 91,5 82,3 

19,0 182,3 172,3 162,7 153,1 143,2 133,8 124,5 115,2 105,7 97,1 87,6 

20,0 189,9 179,7 169,9 160,1 149,9 140,4 130,8 121,3 111,5 102,6 92,8 

21,0 197,4 187,1 177,1 167,1 156,7 146,9 137,1 127,3 117,3 108,2 98,1 

22,0 205,0 194,5 184,3 174,1 163,5 153,5 143,4 133,4 123,1 113,8 103,4 

23,0 212,5 201,9 191,5 181,1 170,2 160,0 149,7 139,5 128,9 119,3 108,6 

24,0 220,1 209,2 198,7 188,1 177,0 166,6 156,1 145,6 134,7 124,9 113,9 

25,0 227,6 216,6 205,9 195,1 183,8 173,1 162,4 151,7 140,5 130,5 119,2 

26,0 235,2 224,0 213,1 202,1 190,6 179,6 168,7 157,8 146,3 136,1 124,5 

27,0 242,7 231,4 220,3 209,1 197,4 186,2 175,0 163,9 152,1 141,7 129,8 
28,0 250,3 238,8 227,5 216,1 204,1 192,7 181,3 170,0 157,9 147,3 135,0 

 

Uppvärmningssäsong i h (1 år = 8760h) 

h 7550 7380 7200 7010 6770 6550 6320 6080 5800 5570 5270 
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Bilaga 3 

Klimatgrafer på temperatur, relativ fuktighet (RF) och vind för Stockholm, 

indata som används vid energiberäkningar i VIP-Energy. 
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Bilaga 4 

NCC Standard 

VIP-Energy 

 

 

 

Handberäkningar 

 

  
 

    
             

 

 
 

 

                                                    

 

      
    

 
                                                       

     

    
                 

 

     
    

     
                                                  

    

   
    

      

   
             

 

            
    

     
                                      

  

   
       

   

   
              

 

             
     

     
                               

     

    
      

 

                                                    

 

  
 

    
             

  =0,154 * 6 * 94100 = 86,95 kWh/år 
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Bilaga 5 

Skanska standardyttervägg, bärande, tvåstegstätad 
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  =0,2 * 6 * 94100 = 112,92 kWh/år 
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Bilaga 6 

Skanska standardyttervägg, utfackningsvägg, tvåstegstätad 
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  =0,162 * 6 * 94100 = 91,47 kWh/år 
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Bilaga 7 

Skanska standardyttervägg, enstegstätad 
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  =0,213 * 6 * 94100 = 120,26 kWh/år 
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Skanska standardyttervägg, bärande, sandwichelement  
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  =0,199 * 6 * 94100 = 112,36  kWh/år 
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Isover passivhus 

VIP-Energy 
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  =0,0997 * 6 * 94100 = 56,29 kWh/år 
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