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Abstract

Passivhus med prefabelement

Passive houses built with prefabricated building
components

Josef Brandt

This thesis conducted at the University of Uppsala investigates
how well a prefabricated building component from the manufacturer
Masonite Lättelement AB can be incorporated into a
house projected to accomplish the demanding criteria of a passive
house. The thesis is organized as a comparison between
the prefabricated elements and an on-site built component from
the passive house area of Oxtorget in Värnamo, Sweden. The
aspects investigated were air leakage, energy, moisture, economy
and noise conditions.
Results of the comparative analyzes shows that the prefabricated
products were capable of accomplishing the requirements
of passive houses and therefore this thesis should be
viewed as a basis to confirm that the technology of prefabricated
building components today in Sweden are mature enough
to be a significant part of the passive houses that are to be built
in the near future. The development of prefabricated technology
is of crucial significance if we are to accomplish the goals
of reduced energy consumption by the year 2020.
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SAMMANFATTNING 

Det här examensarbetet ger en jämförande bild mellan platsbyggda byggnads-
delar, som användes vid byggandet av passivhusområdet kv. Oxtorget i Vär-
namo, och prefabricerade element från Masonite Lättelement AB. Jämförelsen 
beaktar hur väl de båda konstruktionerna klarar av att byggas in i ett passivhus. 
Examensarbetet har analyserat aspekter som täthet, energieffektivitet, fuktrisk, 
ekonomi och ljudförhållanden.  

Resultat från provtryckningar bekräftade att båda konstruktionslösningarna 
mycket väl klarade av de krav på täthet som har satts upp för passivhus. Dock 
visade sig prefabelementen nå en något högre täthet och framförallt med 
mycket mindre arbetsbelastning. Den höga tätheten och de låga u-värdena 
gjorde prefabelementen från Masonite Lättelement mycket funktionella i ett 
passivhus och de båda konstruktionerna var i stort sett likvärdiga ur energisyn-
punkt. En nackdel med prefabelementen var dock att den lätta träkonstruktio-
nen sänkte byggnadens termiska tidskonstant i förhållande till den platsbyggda 
konstruktionen som bl.a. använt sig av bjälklag i platsgjuten betong. En sänk-
ning av den termiska tidskonstanten gjorde byggnaden mer känslig för hastiga 
temperaturförändringar och försämrade dess förmåga att lagra värme. Sett till 
risk för fuktskador tydliggjorde utförda simuleringar att den undersökta plats-
byggda konstruktionen var något mer riskfylld och ytterväggskonstruktionen 
visade till och med tecken på mögeltillväxt i dess mest utsatta materialskikt. 
Kostnadsmässigt kunde man se att trots den högre materialkostnaden för prefa-
belementen sparades mycket arbetstid in på montage som därmed resulterade i 
en ekonomisk fördel om byggnaden skulle uppföras med prefabelement. Pro-
blematiken med ljudförhållanden inom lätta träkonstruktioner bottnar i en av-
saknad av tillförlitliga beräkningsmodeller. För tyngre betongkonstruktioner är 
dessa långt mer utvecklade och en tydlig bild av ljudförhållanden i en sådan 
byggnad kan nås redan i ett tidigt stadium. Forskning pågår för att ta fram lik-
nande modeller för träkonstruktioner och utveckling sker för att, med trä, nå 
tillräckligt höga ljudisoleringsnivåer. De tillämpningar som idag krävs för lä-
genhetsavskiljande bjälklag ger en högre kvadratmeterkostnad än för ett ljud-
mässigt motsvarande betongbjälklag. 

Genom de analyser som genomförts i examensarbetet visade det sig att prefa-
belementen från Masonite Lättelement var i stort sett likvärdiga eller ibland 
också bättre än de platsbyggda byggdelarna. Det borde därför anses att prefab-
tekniken är mogen att ingå i passivhusen och driva utvecklingen av energief-
fektiva byggnader framåt i snabbare takt, vilket är ett måste om vi skall nå de 
fastställda energimålen. 

 

Nyckelord: Passivhus, FEBY, Kv. Oxtorget, Masonite Lättelement, Prefab 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 

I dagens Sverige står byggnaderna för en stor del av vår totala energianvänd-
ning. Under år 2009 uppgick energianvändningen inom bostad- och servicesek-
torn till 149 TWh, vilket var lika med 39 % av Sveriges totala energianvänd-
ning. 60 % av den totala förbrukningen i sektorn används till uppvärmning och 
varmvatten. (Energimyndigheten 2010 s.62) 

 

Figur 1.1: Sveriges totala energiförbrukning, fördelat på respektive sektor. 

Genom ett energisamarbete inom EU har riksdagen slagit fast att, till år 2020, 
skall energianvändningen minskas med 20 %. (http://www.regeringen.se) Då 
bebyggelsebeståndet i Sverige ökar innebär det att om inga drastiska åtgärder 
görs kommer även energianvändningen att öka, tvärt emot energimålen. I Figur 
1.2 visas att ingen ökning av energibehovet för bostäder och service har skett 
under de senaste 10 åren, vilket innebär att de energibesparande åtgärderna 
som utförts i befintliga byggnader motsvarar det ökade energibehovet från ny-
producerade byggnader. Även om en stagnering av energibehovet är positivt 
visar det att ännu kraftigare åtgärder behövs för att kunna sänka det totala 
energibehovet, de åtgärder vi idag gör är inte tillräckliga. Stora åtgärder kom-
mer att krävas på de befintliga byggnadernas energianvändning om målen skall 
kunna nås, men även ställs stora krav på nya byggnaders energiförbrukning. 
Det optimala vore om de nyproducerade byggnaderna inte krävde någon energi 
för uppvärmning, så kallade nollenergihus eller till och med hus med en 
överskottsproduktion av egen energi, så kallade plusenergihus. Riktigt där är vi 
inte idag utan fortfarande byggs hus med ett energibehov för värmeförsörjning. 
Ett steg i rätt riktning är dock ändå i antågande i och med den ökade produk-
tionen av passivhus, hus med betydligt lägre energianvändning än konventio-
nella byggnader. Svårigheten med att bygga passivhus i dagens Sverige är att 
tekniken är, för landet, relativt ny och oprövad. Konservativa krafter på bygg-
marknaden förlitar sig hellre på teknik de vet fungerar istället för att välja en 
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något dyrare och mer riskfylld konstruktion, där skadorna kan bli omfattande 
om utförandet sker med brister. 

 

Figur 1.2: Elanvändningen för bostäder & service från 1970 till 2008, normalårskorrigerad. 

1.2 Syfte 

Syftet med det här examensarbetet har varit att undersöka huruvida prefabtek-
niken är tillräckligt utvecklad för att ingå i passivhus i Sverige idag och om 
dess många fördelar kan konkurrera med den platsbyggda tekniken vad det 
gäller aspekter som energi, fukt, kostnad och täthet. Uppbyggnaden av exa-
mensarbetet har utformats så att en jämförande analys har utförts mellan en 
platsbyggd konstruktion som använts vid byggnationen av passivhusområdet 
kv. Oxtorget i Värnamo och en motsvarande prefabricerad konstruktion från 
Masonite Lättelement.  

1.3 Beskrivning av Masonite Lättelement 

Masonite Lättelement AB grundades som ett dotterbolag till Masonite AB 
1979 men frikopplades och har varit ett självständigt och privatägt företag i 
snart 30 år. Företaget ligger i Örnsköldsvik i Västernorrlands län och har loka-
ler på 8000 m2 för egen projektering och produktion. Idag har företaget ca 70 
anställda och hade, enligt allabolag.se, 2010 en omsättning på 78,7 Mkr. 
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Figur 1.3: Masonite Lättelements lokaler i Örnsköldsvik. 

Masonite Lättelement tillverkar prefabelement till tak-, vägg- och bjälklags-
konstruktioner, med huvudmarknaden i Sverige och Norge. Sedan starten har 
företaget varit delaktiga i flertalet stora byggnadsverk och då man har speciali-
serat sig på takkonstruktioner, har det varit de huvudsakliga uppdragen. 

 

Figur 1.4: Ett urval ur Masonite Lättelements referenslista. 

Elementen som produceras, byggs för att klara upp till 20 meters spännvidd i 
snözon 1 (http://www.m-l.se) och anpassas efter fastställda krav på bärförmåga 
och u-värden. I Figur 1.5 visas uppbyggnaden hos ett standardtakelement. 
Elementen är en form av samverkanskonstruktion där masonitebalkarna sam-
verkar både med den underliggande stålplåten, för att uppta dragspänningar, 
och den överliggande plywoodskivan, för att uppta tryckspänningar. Använd-
ningen av masonitebalkar som bärande material ger en mycket lätt konstruktion 
och samverkan med de omkringliggande materialen gör elementen mycket 
starka.  



 Examensarbete: PASSIVHUS MED PREFABELEMENT 
 

 

 

4 

 

 

Figur 1.5: Uppbyggnad av prefabelement från Masonite Lättelement AB. Skikt uppifrån och ned: under-
lagspapp, plywoodskiva, masonitebalkar med mellanliggande glasullsisolering, stålplåt. 

1.4 Objektsbeskrivning 

Kv. Oxtorget uppfördes av NCC åt Finnvedsbostäder i centrala Värnamo år 
2005-2006. Det består av 5 stycken hus fördelade på två stycken 2-planshus 
och tre stycken 2½-planshus. Varje hus består av 8 stycken lägenheter av varie-
rande storlek. I examensarbetet har hustyp B i kv. Oxtorget använts i analyser-
na, dvs. ett av 2½-planshusen. Hustyp B har en Atemp på 688 m2 och en Aoms på 
1344 m2. 

 

Figur 1.6: Kv. Oxtorget, hustyp B. 

Vid projekteringen av kv. Oxtorget fastslog Finnvedsbostäder att området skul-
le bli ett demonstrationsprojekt för passivhus i Sverige. Man hade förhopp-
ningen om att det skulle bli det främsta passivhuset i landet. När det stod klart 
år 2006 var kv. Oxtorget det första flerbostadshusområdet som byggts, baserat 
på passivhuskraven, i Sverige. Uppföljning av energiförbrukning i området har 
utförts och visar ett mycket gott resultat, om än något högre än det projektera-
de. (Finnvedsbostäder 2008 s.3-6.)  
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Figur 1.7: Illustrerad situationsplan över kv. Oxtorget. 

1.5 Litteraturstudie 

Vid examensarbetets genomförande fanns en strävan att belysa vikten av varje 
delmoment genom att hänvisa till gällande byggnormer. Av den anledningen 
studerades Boverkets Byggregler för att kunna hänvisa mål och syften till stad-
gade föreskrifter. Facklitteratur för respektive delområde studerades för att 
kunna hänvisa påståenden och antaganden till aktuella forskningsresultat och 
kunskap från erfarna personer på området. För att förstå problematiken vid 
projektering och produktion av passivhus studerades rapporter utgivna av Fo-
rum för Energieffektiva Byggnader (FEBY), dessa rapporter användes sedan 
som underlag till flertalet delområden i examensarbetet. 
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2 TÄTHET 

2.1 Allmänt 

I BBR finns inga fastställda krav på högst tillåtet luftläckage genom en bygg-
nads klimatskal. Kravgränser fanns i tidigare upplagor, men togs bort 2006. 
Det enda stycket som behandlar luftläckage i BBR fastställer att: 

Byggnadens klimatskärm ska vara så tät att krav på byggnadens speci-
fika energianvändning och installerad eleffekt för uppvärmning upp-
fylls. (BFS 2008:20). (Boverket 2011 9:31) 

För att förhindra att ett för stort läckage av luft sker genom klimatskalet har 
FEBY ställt krav att den uppmätta luftläckningen genom klimatskalet hos ett 
passivhus högst får vara 0,30 l/s,m2 vid en tryckdifferens på ±50 Pa. (FEBY 
2009b s.6) Gränsen bygger på krav uttryckta i standarden SS-EN 13829.  

Då formen för en byggnad kan varieras i det oändliga kan även förhållandet 
mellan klimatskalets omslutande area och byggnadens uppvärmda area, 
Aoms/Atemp, skilja sig stort mellan olika byggnader. Relationen Aoms/Atemp kan 
röra sig mellan ca 1,0 för ett flerbostadshus och ca 3,0 för ett enplans småhus. I 
Tabell på sida 9 i Metodrapport - Underlag för kriteriedokument visas att kra-
vet 0,3 l/s,Aom är starkt beroende av relationen Aoms/Atemp. (FEBY 2009c s.9) 
Kontentan av tabellen tydliggör att en byggnad med låg komplexitet tillåts ha 
ett högre luftläckage genom klimatskalet om man ser till A temp än ett med hög-
re. Det här innebär att kravet på 0,3 l/s,m2 är högst relativt, varvid en högre 
täthet är önskvärt vid en enklare byggnad. 

2.2 Mål 

Målet med att undersöka de båda konstruktionslösningarnas täthet var för att 
kunna konstatera om någon av dem visade sig nå en högre täthet än den andra 
och om någon visade sig vara mer arbetskrävande. Det var även intressant att 
utvärdera de båda lösningarnas för- och nackdelar då den platsbyggda kon-
struktionen använder plastfolie som tätning och den prefabricerade från Maso-
nite Lättelement använder en stålplåt. 

2.3 Metod 

Undersökningen byggde på analyser av erhållna resultat från provtryckningar. 
De diffusionsmotstånd som användes i konstruktionerna utvärderades även i 
materialbeskrivande litteratur. 

2.4 Resultat 

2.4.1 Platsbyggd konstruktion 

Vid projekteringen av kv. Oxtorget fastställde Finnvedsbostäder att en täthet på 
endast 0,2 l/s,m2 var önskvärt för husen. (Finnvedsbostäder 2008 s.9) 
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Enligt NCC:s platschef vid byggandet av kv. Oxtorget, Ola Emanuelsson, 
krävdes omfattande arbete för att täta byggnaderna så att kravet på 0,2 l/s,m2 
kunde uppnås. Uppskattningsvis krävdes ett merarbete för extra isolering och 
tätning av byggnaden som uppgick till 50 timmar per lägenhet. Av de här tim-
marna kan antas att tätningsarbetet utgjorde merparten, då extraisolering kräver 
relativt få persontimmar per kvadratmeter (≈0,08 Ptim/m2 från Wikells Sek-
tionsdata). Vid ett senare bygge, kv. Brushanen, berättade Emanuelsson att där 
lades uppskattningsvis sammanlagt 2 000 timmar ned på extra tätning. Kv. 
brushanen innefattade 65 lägenheter vilket gav ca 30 timmars arbete per lägen-
het, en effektivisering gentemot kv. Oxtorget men ändå en stor utgiftspost. 

Provtryckningar utförda av Skanska Inneklimat AB, numera Inneklimat i Vär-
namo AB, visade att man nådde en genomsnittlig täthet på 0,2 l/s,m2 för kv. 
Oxtorget. 2-planshusen uppnådde en täthet strax under 0,2 l/s,m2 medan 2½-
planshusen hamnade strax över gränsen. (Finnvedsbostäder 2008 s.14) 

2.4.2 Konstruktion från Masonite Lättelement 

Masonite Lättelement tillämpar en annan tätningslösning än den mer traditio-
nella plastfolien. Man har valt att täta elementen med hjälp av en zink-
aluminiumbelagd stålplåt. Sett till fukttransportsegenskaper är stål en tätare 
produkt än plast, vilket kan reducera ånggenomsläppligheten genom klimatska-
let. Att använda sig av en stålplåt istället av en plastfolie förenklar monteringen 
av elementen då tillräcklig täthet skall uppnås i konstruktionen. I elementens 
längd- och ändfogar har man valt att böja stålplåten och på den ena plåten lim-
mas ett tätband av cellgummi EPDM. Vid monteringen pressas de båda upp-
böjda plåtarna mot varandra och cellgummit tätar skarven, se Figur 2.1. Kon-
struktionen medför att inget extra tätningsarbete för diffusionsspärren erfordras 
vid monteringen. Dock föreligger ett visst arbete att täta skarven mellan ett 
masoniteelement och en befintlig konstruktion där plastfolie används som tät-
ning, se Figur 2.3. 
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Figur 2.1: Sektionstvärsnitt som visar tätningen av Masonite Lättelements produkter. 

 

Figur 2.2: Perspektivbild över tätningen för Masonite Lättelements produkter. 

 

Figur 2.3: Krav på tätning i anslutningsskarvarna krävs. 
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En täthetsprovning av Masonite Lättelements takkonstruktion i en tillbyggnad 
av en skola i Kungsbacka utfördes av WSP år 2009. Tillbyggnaden omfattade 
695 m2 Atemp och 2 000 m2 Aoms. Mätningen utfördes i enlighet med SS-EN 
13829 och kravet från beställaren var att man skulle nå en täthet på 0,3 l/s, m2. 
Vid provtryckningen var samtliga väggar färdigbyggda, plast var monterad 
men dock var ej gippskivor uppsatta. Vissa dörrar var inte monterade vid prov-
ningen. Vid ett undertryck på 50 Pa och ett luftflöde på 238 l/s visade prov-
tryckningen ett läckage genom klimatskalet på 0,12 l/s,m2. (WSP, Uppdragsnr: 
10127308, 2009-11-16.)  

2.5 Analys 

Genom telefonintervjun med NCC:s platschef betonades problematiken med 
tätning med hjälp av plastfolie. Det omfattande extraarbetet skapar stora kost-
nader i både fråga om arbetskostnad och –tid. Man ser tydligt att det är önsk-
värt med en täthetsprodukt som medger en hög täthet men med en enklare han-
tering. 

När det gäller tätningen av element från Masonite Lättelement visar resultat 
från provtryckningen, enligt kap. 2.4.2, att man har lyckats tillverka en mycket 
tät produkt som minimerar extraarbete vid montaget. En sådan lösning kan 
mycket väl utnyttjas som tidsbesparande åtgärd vid byggandet av passivhus. 
Även om provtryckningen från skolan i Kungsbacka inte endast undersökte 
tätheten hos elementen utan en hel byggnad visar ändå resultatet att man kan 
uppnå en täthet som ligger ca 60 % under FEBY:s krav för ett passivhus med 
elementen från Masonite Lättelement. Man skall även tillägga att den här täthe-
ten uppnås med Masonite Lättelements standardutförande, inget extra arbete 
har lagts ned på tätning vid tillverkningen. Som ovan nämnt, krävs dock att en 
viss tid och omsorg läggs ned på att täta skarvar där elementen ansluter närlig-
gande byggnadsdelar. Det är även viktigt att vara varsam då genomföringar, 
som ej projekterats och byggts in i elementen i fabrik, skall penetrera den dif-
fusionstäta stålplåten för att undvika läckage. Ytterligare en fördel för elemen-
ten från Masonite Lättelement är att den ovan nämnda provtryckningen beakta-
de en byggnad som både uppförts av prefabelement och platstillverkad träre-
gelstomme med diffusionsspärr av plastfolie. Det är troligt att plastfolien var 
mindre tät än stålplåten och resultatet på 0,12 l/s,m2 hade kunnat bli bättre om 
hela byggnaden uppförts av prefabelement. Möjlighet finns därför att uppnå en 
ännu högre täthet vid användandet av prefabelement från Masonite Lättele-
ment. 

Jag anser, efter att ha genomfört min jämförelse, att element från Masonite 
Lättelement är mycket slagkraftiga vid projektering och byggnation av passiv-
hus då de medger en mycket tät konstruktion till en mycket lägre arbetsbelast-
ning än en traditionell konstruktion med plastfolie som tätningsmedium. Akt-
samhet bör dock beaktas vid tätning till anslutande byggdelar som ej tillämpar 
samma tätningsmetod som Masonite Lättelement och vid genomföringar och 
dylikt.  
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3 ENERGI 

3.1 Allmänt 

Den första föreskriften i kapitel 9 (energihushållning) i BBR kan ses som en 
huvudrubrik till hela kapitlet och konstaterar hur en byggnad skall utformas för 
att uppnå tillräckligt hög energihushållning. Där fastslås att: 

Byggnader ska vara utformade så att energianvändningen begränsas 
genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylan-
läggning och effektiv elanvändning. (BFS 2006:12).  
(Boverket 2011 9:1) 

Föreskriften ställer krav på att byggnaden uppförs på ett energieffektivt sätt. Ett 
mer konkret energikrav fastställs i det efterkommande stycket. 

Bostäder ska vara utformade så att 
- byggnadens specifika energianvändning, 
- installerad eleffekt för uppvärmning och 
- genomsnittlig värmegenomgångskoefficient (Um) för de byggnadsde-
lar som omsluter byggnaden (Aom) 
högst uppgår till de värden som anges i tabell 9:2a (BFS 2008:20). 
(Boverket 2011 9:2) 

Tabell 3.1: Klimatzonsuppdelning över byggnadens energiförbrukning. 

Klimatzon I II III 

Byggnadens specifika 
energianvändning 
[kWh/m2Atemp och år] 

150 130 110 

Genomsnittlig värme-
genomgångskoeffici-
ent [W/m2K] 

0.50 0.50 0.50 

 
Tabell 3.1 är en kopia av den i föreskriften nämnda tabell 9:2a och visar den 
övre gränsen som måste understigas för att få uppföra en byggnad i Sverige 
idag. Värnamo ligger i Kronobergs län och tillhör därmed klimatzon III. 

Då ett passivhus är en definition på en byggnad som syftar till att ha betydligt 
bättre prestanda än de ovan givna nybyggnadskraven enligt BBR har FEBY 
definierat effektkrav (FEBY 2009b s.3) som måste uppfyllas vid byggandet av 
passivhus, se Tabell 3.2. Effektbehovet beräknas som summan av byggnadens 
värmeförluster via transmission och ventilation vid dimensionerande utomhus-
temperatur (DUT), efter avdrag för givet schablonvärde för intern spillvärme. 
(FEBY 200b s.8) 
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Tabell 3.2: Klimatzonsuppdelning av effektkrav enligt FEBY. 

Klimatzon I II III 

Effektkrav Pmax  
vid dimensionerande 
utomhustemperatur  
[W/m2Atemp] 

10 11 12 

 
I kravspecifikationen tas även hänsyn till kvaliteten på den köpta/levererade 
energin, Eköpt, genom att man viktar Eköpt med hjälp av energiformsfaktorer 
som beaktar huruvida energiformen klassas som en högvärdig- respektive låg-
värdig energiform. Det här innebär att byggnadens energianvändning delas upp 
på mindre delposter i förhållande till hur stor andel som kommer från el, sol, 
fjärrvärme och dylikt. De här delposterna summeras sedan till en total tillförd 
och viktad energi, Eviktad. Krav i FEBY som ställs på den viktade energin redo-
visas i Tabell 3.3. (FEBY 2009b s.4) 

Tabell 3.3: Klimatzonsuppdelning av köpt energi enligt FEBY. 

Klimatzon I II III 

Eviktad 
[kWhviktad/m

2Atemp och år] 
≤68 ≤64 ≤60 

3.2 Mål 

Mitt mål med att genomföra en jämförande energianalys mellan de båda kon-
struktionerna var att undersöka huruvida någon av dem utmärkte sig som mer 
energieffektiv än den andra. Målet med analysen var att undersöka hur u-
värdena skiljde sig mellan de båda. Det var även intressant att undersöka om 
någon av lösningarna visade sig ha mindre köldbryggor. Eftersom förmågan att 
lagra värme kan vara viktigt för ett passivhus var även det intressant.  

3.3 Metod 

Vid jämförelsen mellan de båda konstruktionernas energieffektivitet valdes en 
jämförande simulering i energiberäkningsprogrammet Energihuskalkyl som är 
ett utvecklingsprojekt framtaget av ATON Teknikkonsult i samarbete med 
Västerås stad och Linköpings kommun. Programmet är webbaserat och tillhan-
dahålls från hemsidan http://www.energihuskalkyl.se. Det har till syfte att hjäl-
pa till att ställa krav på energieffektiva byggnader och beräkna dess energian-
vändning samt även mäta och följa upp resultat. Anledningen till att program-
met använts i examensarbetet var att det baseras på FEBY:s kriterier för pas-
sivhus och på grund av det redovisar de uppgifter som anses relevanta vid pro-
jektering och analys av passivhus. För att beräkna u-värden för prefabelemen-
ten användes energiberäkningsprogrammet IDA ICE 4.0 från företaget Equa. 
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Uppgifter om Oxtorgets ursprungliga klimatskal, ventilation, ytor m.m. togs 
fram från material tillhandahållet av Finnvedsbostäder. 

3.4 Underlag 

3.4.1 Platsbyggd konstruktion 

I slutrapporten för kv. Oxtorget presenteras dimensionerande u-värden och ψ-
värden för byggnadens hela klimatskal.  

Grundkonstruktion 
I Figur 3.1 visas ett sektionssnitt över grundkonstruktionen. Sektionen visar en 
isoleringstjocklek på 350 mm under en betongplatta på 100 mm. I slutrapporten 
redovisades ett u-värde på 0,09 W/m2K (Finnvedsbostäder 2008 s.8) för hela 
grundkonstruktionen och ett ψ-värde för köldbryggan på 0,04 W/mK. (Finn-
vedsbostäder 2008 s.8)  För att reducera köldbryggan i grundkonstruktionen 
har man utformat kantbalken med dubbla L-element av cellplast.  

 

Figur 3.1: Sektionsvy över den ursprungliga golvkonstruktionen. (Förstorad version återfinns i Bilga 3) 

Ytterväggar 
Uppbyggnaden av ytterväggen visas i Figur 3.2. Centralt i väggen, har man 
placerat en homogen skalmursskiva för att reducera köldbryggorna i konstruk-
tionen. Plastfolien har byggts in 120 mm i väggen för att minimera att skador 
skall uppstå på grund av installationer och dylikt. I slutrapporten ges u-värdet 
0,095 W/m2K (Finnvedsbostäder 2008 s.8) för väggkonstruktionen. Sektionen 
visar konstruktionslösningen av ytterhörnet, vilket är en betydande köldbrygga 
i de flesta byggnader. Reduceringen av köldbryggorna med hjälp av skalmurs-
skivan har gett ett ψ-värde på 0,02 W/mK. (Finnvedsbostäder 2008 s.8) 
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Figur 3.2: Sektionsvy över den ursprungliga väggkonstruktionen, inklusive dess ingående skikt. 

Figur 3.3 visar köldbryggan där mellanbjälklagen bärs upp av stålpelarna i yt-
terväggen. Sektionen visar hur bjälklaget skär in fram till skalmursskivan, vil-
ket eliminerar det första isoleringsskiktet. ψ-värdet för köldbryggan var 0,04 
W/mK. (Finnvedsbostäder 2008 s.8) 

 

Figur 3.3: Sektionsvy över ett ursprungligt mellanbjälklag. 

Takkonstruktion 
I Figur 3.4 visas den principiella utformningen av takfoten. Här ses tydligt hur 
vindsbjälklaget kragas in i klimatskalet och ger upphov till en köldbrygga med 
ψ-värde på 0,02 W/mK. (Finnvedsbostäder 2008 s.8) Takkonstruktionen har 
isolerats med lösullsisolering och man har uppnått ett u-värde på 0,07 W/m2K. 
(Finnvedsbostäder 2008 s.8)   
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Figur 3.4: Sektionsvy över den ursprungliga takkonstruktionen hos hustyp B. (Förstorad version återfinns 
i Bilaga 4) 

Fönster 
Oxtorgets fönster har levererats av Kvillsfors fönster och är av typen 3-
glasfönster med isolerande argongas mellan fönsterglasen samt lågemissions-
beläggning, se Figur 3.5. Fönstrens u-värde beror på de olika fönstrens storlek 
och öppningsbarhet. Ingen hänsyn har tagits till fönstrens väderstrecksplacer-
ing, vilket annars kan användas till att maximalt utnyttja dess förmåga att släp-
pa ut och in solvärme. De fasta fönstren har ett u-värde på 0,85 W/m2K medan 
de öppningsbara endast har 1,0 W/m2K. Ett genomsnittligt medelvärde har be-
räknats till 0,94 W/m2K för samtliga fönster. (Finnvedsbostäder 2008 s.8) 

Figur 3.2 visar även hur fönster ansluts till väggen. Anslutningsköldbryggan 
har ett ψ-värde på 0,03 W/mK. (Finnvedsbostäder 2008 s.8) I slutrapporten 
redovisas även att köldbryggan för dörrar har samma värde som fönstren, vilket 
kan ses som att infästningen är likvärdigt utformad för de båda. 
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Figur 3.5: Till vänster ses den fasta fönstermodellen medan den öppningsbara syns till höger. 

Dörrar 
Vid projekteringen av Oxtorget stod det klart att man inte var helt nöjd med de 
ytterdörrsalternativ som stod till buds på marknaden. Man valde därför att kon-
takta dörrtillverkaren Swedoor med en önskan om att utveckla en dörr som 
skulle anpassas till passivhustekniken. Swedoor antog utmaningen och utveck-
lade dörren Arcticline med ett u-värde på 0,6 W/m2K (Finnvedsbostäder 2008 
s.9), ett värde som mycket väl passade in i Oxtorgets energieffektivisering.  

3.4.2 Konstruktion från Masonite Lättelement 

U-värdesberäkningarna för prefabelementen från Masonite Lättelement grun-
dades på en beräkningsblankett som erhölls från Masonite Lättelement. De 
beräkningarna var utförda på det sammansatta skiktet av Masonitereglar och 
mineralullsisolering. De beräknade värdena användes i en fortsatt beräkning i 
energiberäkningsprogrammet IDA ICE 4.0 där u-värdena för hela elementen 
fastställdes. 

En förbättring av köldbryggor i konstruktionen har antagits vid användning av 
element från Masonite Lättelement. Anledningen till det har varit att elementen 
är uppbyggda av just Masonitebalkar som pga. sin utformning har en lägre 
värmeledning än en motsvarande träregel, se Figur 3.6. Tidigare genomförda 
beräkningar har visat att en yttervägg som uppförs med masonitebalkar istället 
för träreglar sänker transmissionsförlusten genom köldbryggan med 18,6 % 
och motsvarande ger en fönsterinfästning med masonitebalkar hela 57,4 % 
lägre transmissionsförluster. (Byggma Group 2010 s.29) Transmissionsförlus-
terna genom köldbryggorna sänktes med, något restriktiva, 12 - 25 %. 
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Figur 3.6: Transmissionsförlust genom en masoniteregel i förhållande till en homogen träregel. 

Grundkonstruktion 
Samma grundkonstruktion som i kap. 3.4.1 har antagits. En sänkning av an-
slutningsköldbryggan till 0,035 W/mK gjordes då anslutningen görs av maso-
nitereglar. 

Ytterväggar 
Elementens uppbyggnad visas i Figur 1.5 och är i grunden lika för alla byggde-
lar. Väggelement A454 valdes till byggnaden och en u-värdesberäkning i IDA 
ICE 4.0 gav u-värde 0,088 W/m2K för hela elementet. Då ingen möjlighet finns 
att bygga ett obrutet isoleringsskikt i vägghörnen, som i Figur 3.2, antogs en 
ökning av köldbryggan i väggen som då fick värdet 0,03 W/mK.  

Vid anslutningen av mellanbjälklag till yttervägg tillämpar Masonite Lättele-
ment s.k. inhängda bjälklag (Byggma Group 2010 s.17), exempel på det visas i 
Figur 3.7. Konstruktionslösningen eliminerar helt köldbryggan vid den anslut-
ningen. 

 

Figur 3.7: Utformningen av s.k. inhängt bjälklag, bjälklagselementen hängs upp på en ditmonterad lim-
träbalk på väggens insida. 
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Takkonstruktion 
Som takelement användes A504, där isoleringsskiktet är 500 mm. IDA ICE 4.0 
beräknade u-värdet för elementet till 0,079 W/m2K, något sämre än den plats-
byggda takkonstruktionen. Av anledningen att anslutningen utgörs av Masoni-
tebalkar under hammarbandet antogs även här en sänkning av det numeriska 
värdet för köldbryggan. Ett antagande om 0,015 W/mK gjordes.  

Fönster 
Samma fönsterlösning som i den platsbyggda konstruktionen användes även i 
konstruktionen med prefabelementen, dock med mindre köldbryggor pga. Ma-
sonitebalkar. Det ψ-värde som användes var 0,025 W/mK. 

Dörrar 
Samma konstruktion som i den platsbyggda konstruktionen och samma ψ-
värde som för fönsterkonstruktionen med element från Masonite Lättelement. 

3.5 Resultat 

Beräkningen i Energihuskalkyl återfinns i Bilaga 1 och Bilaga 2. 

I Tabell 3.4 visas en jämförelse mellan de båda konstruktionernas u-värde och 
ψ-värde. 

Tabell 3.4: Jämförelse mellan u-värde och köldbryggor i konstruktionerna. 

 

Platsbyggd 
konstruktion 

U-värde 

Masonite 
Lättelement 

U-värde 

Platsbyggd 
konstruktion 

ψ-värde 

Masonite 
Lättelement 

ψ-värde 

Grundkonstruktion 0,09 0,09 0,04 0,035 

Ytterväggar 0,095 0,088 0,02 0,025 

Mellanbjälklag - - 0,04 0 

Takkonstruktion 0,07 0,079 0,02 0,015 

Fönster 0,94 0,94 0,03 0,025 

Dörrar 0,60 0,60 0,03 0,025 
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3.6 Analys 

Den största skillnaden mellan de båda konstruktionerna visade sig i byggna-
dens olika tidskonstanter som uppkom genom att dess vikt ändrades i och med 
den lättare prefabkonstruktionen. Området behandlas och analyseras i kap. 4. 

I resultatet från beräkningen i Energihuskalkyl visades skillnaderna på trans-
missionsförluster genom de båda konstruktionernas klimatskal. Beräkningarna 
visade att köldbryggorna representerade 10 % den totala transmissionsförlusten 
genom klimatskalet för den platsbyggda konstruktionen medan det motsvaran-
de värdet för Masoniteelementen var 8 %. Det här visade att prefabkonstruk-
tionen förlorade mindre energi genom köldbryggor än den platstillverkade. 

När det gäller energiförbrukning var de båda konstruktionerna i stort sett lik-
värdiga. I Bilaga 1 och 2 kan man se att det specifika effektbehovet vid DUT20 
för den ursprungliga konstruktionen beräknades till 7,1 W/m2 medan det be-
räknades till 7,7 W/m2 för konstruktionen med element från Masonite Lättele-
ment. Båda konstruktionerna låg under den, enligt FEBY, definierade krav-
gränsen på 10 W/m2. En skillnad mellan konstruktionerna på 0,6 W/m2 är i 
stort sett försumbart, då hela byggnaden på 688 m2 får ett ökat effektbehov på 
413 W under årets kallaste dag. 

Båda konstruktionerna klarade även kravgränsen för den viktade, levererade 
energin enligt det, i programmet, inställda energislaget. Energibehovet för den 
ursprungliga konstruktionen blev beräknat till 59,9 kWh/m2 och den prefabri-
cerade konstruktionen till 55,8 kWh/m2.  Även i det här fallet varierar energi-
behovet mellan de båda konstruktionerna väldigt lite, endast 4,1 kWh/m2. Mer 
jämförbart än den viktade energin är det beräknade energiprestandavädet som 
tillagts i resultatet som en jämförelse till BBR:s krav för högsta energiförbruk-
ning, dvs. då ingen hänsyn har tagits till energislag. I det resultatet beräknades 
energiförbrukningen till den ursprungliga konstruktionen till 29,9 kWh/m2Atemp 
medan samma värde för konstruktionen med Masoniteelement blev 27,9 
kWh/m2Atemp. Skillnaden på energiförbrukning blev därmed 2,0 kWh/m2Atemp. 
Sett för hela byggnaden blev den totala skillnaden 1376 kWh, fördelat under ett 
år. 

3.7 Diskussion 

Resultatet i energianalysen visar att de båda konstruktionerna är i stort sett lik-
värdiga. Skillnaderna är så små att olika antaganden kan variera resultatet var-
för jag inte kan säkerställa att någon av konstruktionerna är bättre än den andra 
ur energisynpunkt. Dock ska tilläggas att kv. Oxtorget är ett av Sveriges idag 
främsta passivhus och det faktum att elementen från Masonite Lättelement kla-
rar att leverera likvärdiga egenskaper som den verkliga konstruktionen visar att 
produkten mycket väl klarar av att användas vid byggandet av passivhus. 

Det beräknade resultatet för den platsbyggda konstruktionen som användes vid 
den verkliga byggnationen av kv. Oxtorget stämmer inte med det uppmätta och 
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redovisade värdet, som var 69 kWh/m2. (Finnvedsbostäder 2008 s.4) Anled-
ningen till den stora differensen kan vara att beräkningarna bygger på olika 
program, att samtliga indata från projekteringen ej fanns tillgänglig vid utfö-
randet av examensarbetet och att resultatet bygger på verkliga, uppmätta resul-
tat som speglar den verkliga användningen av hushållsel och varmvatten och 
inte den teoretiska mängden.  
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4 TIDSKONSTANT 

4.1 Allmänt 

Effektbehovet som anges som kravgräns i FEBY beräknas vid den dimensione-
rande utomhustemperaturen som sker en gång på 20 år, DUT20. För att beräkna 
DUT20 måste först byggnadens termiska tidskonstant beräknas. Tidskonstanten 
är ett mått på den tid det tar för en byggnad att reagera på en hastig temperatur-
förändring utomhus eller ett avbrott i värmetillförseln. En lätt byggnad reagerar 
snabbare på en temperaturförändring än en tung och har därmed en kortare 
tidskonstant. Det som styr byggnadens tidskonstant är hur mycket av den till-
kommande värmeenergin som absorberas i byggnaden. Lagringen av värme 
motverkar sedan rumsluftens temperatursvängningar genom att tillföra värme 
till rummet när lufttemperaturen tenderar att sänkas och kyler rummet då tem-
peraturen höjs. Tidskonstanten anger därmed hur värmetrög byggnaden är och 
fastställer hur långt tidsintervall som fortlöper innan inomhustemperaturen 
sjunker med 3 ºC vid DUT20. (FEBY 2009a s.8) Temperatursänkningen förut-
sätter dock att värme från personer o dyl. är kontinuerlig, skulle de boende vara 
bortresta skulle temperatursänkningen ske snabbare. För att värmelagringen 
ska fungera i en byggnad krävs att utbytet av värme inte hindras av isolerande 
ytbeklädnader och dylikt. Vid beräkning av tidskonstanten tas hänsyn till 
byggnadens värmekapacitet, även den termiska effekten av möbler och dylikt. I 
ekvation (4.1) beräknas byggnadens termiska tidskonstant som  

 �� =
∑���∙���

∑���∙���	∑�
�∙��� 	��ä��∙∙�	�����∙∙�∙�����∙�
           (4.1) 

där 

��  är den termiska tidskonstanten i s 

∑��� ∙ ���  är byggnadsdelarnas värmekapacitet, för alla skikt 
 som ligger innanför isoleringsskiktet, inklusive in-
 nerväggar och bjälklag upp till 10 cm i J/K 

∑��� ∙ ���  är summan av transmissionsförluster genom klimat
  skalet i W/K 

∑�	� ∙ 
��    är summan av värmeeffektförluster pga. linjära 
  köldbryggor i W/K 

�
ä�� ∙ � ∙ �  är effektförluster pga luftläckning i W/K 

����� ∙ � ∙ � ∙ 1 − �� ∙ �  är värmeeffektförluster pga ventilation med hänsyn 
  till systemets verkningsgrad, �, och relativ driftstid, 
  �, i W/K 
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Som en förenkling anger FEBY att följande schabloner kan användas vid be-
räkning av tidskonstanten i projekteringsskedet: 

Lätt byggnad: 80 timmar (lätt konstruktion och krypgrund) 

Halvlätt byggnad: 150 timmar (lätt konstruktion, betongplatta på mark) 

Halvtung byggnad: 300 timmar (tung konstruktion, bjälklag av betong, lätta 
utfackningsväggar) (FEBY 2009b s.9-10) 

4.2 Analys 

Inga uppgifter om Oxtorgets termiska tidskonstant har funnits att tillgå vid ti-
den för projektarbetet och valdes att inte beräknas på grund av arbetets omfatt-
ning. Ett antagande om tidskonstanten gjordes istället enligt nedanstående av-
snitt.  

Då Oxtorget är uppbyggt av platstillverkad betongplatta och betongbjälklag 
samt lätta utfackningsväggar och bärande stålpelare antas byggnaden vara 
halvtung, med en termisk tidskonstant på 300 timmar, enligt FEBY:s schablo-
ner. I Bilaga 2 visas resultaten från energiberäkning i Energihuskalkyl och en 
DUT20 för den ursprungliga konstruktionen på -8,2 ºC. Den nya konstruktionen 
med prefabelement gjorde byggnaden lättare då de platstillverkade betong-
bjälklagen byttes ut mot bjälklagselement från Masonite Lättelement. Ett anta-
gande om att den nya konstruktionen blir en halvlätt byggnad gjordes därför. 
Jämförelse på DUT20 görs i Bilaga 1 där energiberäkning med Masonite 
Lättelements prefabelement gav en DUT20 på -10,9 ºC. Skillnaden mellan 
byggnadernas vikt medför därför att den lättare byggnaden, uppförd med Ma-
sonitebjälklagselement, har en kortare termisk tidskonstant och är därför något 
känsligare för hastiga temperaturförändringar.  

Den kortare termiska tidskonstanten kan vara en negativ aspekt vad det gäller 
prefabkonstruktionen i ett passivhusperspektiv. Den sämre värmelagringsegen-
skapen gör att den lagrade värmeenergin från solvärme och dylikt avges snabbt 
då inomhustemperaturen sjunker. En längre termisk tidskonstant hade inneburit 
att den lagrade värmen avgetts under en längre tidsperiod och därmed tillfört 
mer energi till inomhusluften. Istället kräver den kortare tidskonstanten att 
värme tillförs inomhusluften i snabbare takt. 
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5 FUKT 

5.1 Allmänt 

Fukt i byggnader kan både försämra en konstruktions bärförmåga och orsaka 
ohälsa hos de boende. Det är därför av stor vikt att utformningen av byggnaden 
sker så att risken för fuktskador begränsas. I BBR konstateras att: 

Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller 
hygieniska olägenheter och mikrobiell tillväxt som kan påverka männi-
skors hälsa. (BFS 2006:12). (Boverket 2011 6:5:1) 

Det är sedan en längre tid tillbaka känt att det finns ett samband mellan ohälsa 
och att vistas en längre tid i byggnader med fuktproblem, mer exakt vad som 
orsakar ohälsan och hur det sker är dock fortfarande till stor del okänt. Proble-
matiken är att olika personer reagerar på olika sätt och med varierande symp-
tom, vilket gör det svårt att fastställa konkreta samband. Till exempel har det 
visat sig att barn och äldre, samt personer med nedsatt immunförsvar är känsli-
gare för mögelexponering och löper en större risk att utveckla besvärande 
symptom. I socialstyrelsens Miljöhälsorapport 2009 redovisas att 18 % av den 
vuxna befolkningen i Sverige uppger att de bor i bostäder med synliga fuktska-
dor, synligt mögel eller mögellukt. (Socialstyrelsen 2010 s.86) Vidare fastställs 
att 18 % även upplever hälsobesvär som de relaterar till inomhusmiljö, större 
delen på grund av fukt. (Socialstyrelsen 2010 s.89) Rapporten bygger på en 
nationell miljöhälsoenkät, NMHE 07, som besvarades av 26 000 personer i 
åldrarna 18 – 80 år. I enkäten angavs astma, hudirritation, ögonirritation, näs-
besvär, heshet och känslighet mot infektioner som de huvudsakliga åkommorna 
vid problem med inomhusmiljön. Socialstyrelsen drar, i sin rapport, slutsatsen 
att risken för astmabesvär och luftrörsproblem tenderar att öka med 30 – 50 % 
om man bor i ett hus med fukt- eller mögelskador. (Socialstyrelsen 2010 s.92) 
Från Barnens miljöhälsorapport 2005 anser man att konsekvenserna av att bo i 
fuktskadade hem är att mer än 1 000 barn i åldern upp till 4 år får astmabesvär 
årligen, enbart till följd av mögel. (Socialstyrelsen 2010 s.93) Socialstyrelsens 
rapporter visar på vikten av ett fuktsäkert byggande och tydliggör konsekven-
serna om mögeltillväxt uppkommer i konstruktionen. Till det ska också tilläg-
gas att ungefär en femtedel av de anmälningar om ohälsa som kom in till ar-
betsmiljöverket 2004 gällde sjuka hus-syndrom. (Johansson 2006 s.22) 

5.2 Mikrobiell tillväxt 

Utomhusluften innehåller alltid en viss mängd mikroorganismer som härrör 
från mikrobiell tillväxt på material utomhus. På grund av temperatur, klimat 
m.m. varierar halterna över året och geografisk plats. Halterna är som störst 
under sensommar och tidig höst. Sporerna transporteras in i byggnaden via 
luftläckage, ventilation, vädring, via passerande människor m.m. och kan sedan 
läcka ut genom otätheter i klimatskalet. Mikrosporerna kan även sedimentera 
bakom uteluftsventilerade luftspalter i och med dess luftomsättning av utom-
husluft.  
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Bara för att sporer har landat på ett byggnadsmaterial innebär det inte att en 
skada har uppkommit. Samtliga typer av svampar och bakterier kräver att vissa 
miljöfaktorer uppfylls för att tillväxt ska kunna ske. Den huvudsakliga faktorn 
som styr tillväxten är materialets relativa fuktighet, men andra faktorer har en 
helt avgörande betydelse för uppkomsten av mögeltillväxt. Av de faktorerna är 
luftens och materialets temperatur, samt varaktigheten av den aktuella tempera-
turen och relativa fuktigheten dimensionerande. Andra faktorer som inverkar 
på mögeltillväxten men som kanske kan ses som underordnade är bl.a. tillgång 
till syre och ljus, pH-värde och lufthastighet. Olika arter av mögelsvampar krä-
ver också olika relativa fuktigheter för att kunna växa, exempel på det visas i 
Figur 5.1. 

 

Figur 5.1: Ideal relativ fuktighet hos omgivande klimat för olika typer av mögelsvampar. 

Varaktigheten är av intresse då mögeltillväxten sker i olika faser. Det finns 
alltid en viss tidsperiod, s.k. latensperiod, innan tillväxten kommer igång, se 
Figur 5.2. Så är även fallet under helt idealiska tillväxtförhållanden. Under la-
tensperioden har man möjlighet att avbryta eller försvåra tillväxten om man 
eliminerar någon eller samtliga tillväxtfaktorer. Till exempel om man under 
latensperioden lyckas torka ut materialet till låg relativ fuktighet kan man redu-
cera tillväxten eller till och med stanna upp den helt. Problematiken med la-
tensperioden är dock att man inte i förhand kan veta hur lång den tidsperioden 
är utan kan variera mellan någon dag upp till flera veckor. Ett ytterligare pro-
blem är att om ett material en gång har fuktats upp, utan att tillväxt skett, kan 
materialet bli känsligare för ytterligare exponering och då utveckla tillväxt 
snabbare. Av det skälet är förvaringen av byggnadsmaterialen av yttersta vikt.  
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Figur 5.2: Tillväxtförlopp hos mögelsvampar. 

I Figur 5.3 visas den varaktighet som erfordras för att tillväxt skall ske då tem-
peratur och relativ fuktighet varierar. 

 

Figur 5.3: Krav på varaktighet som funktion av relativ fuktighet och temperatur för mögeltillväxt. 

Temperaturen i det aktuella materialskiktet styr i stort sett helt om mögeltill-
växt skall ske vid den aktuella relativa fuktigheten. I Figur 5.4 visas risken för 
mögeltillväxt som funktion av temperaturen och den relativa fuktigheten. Figu-
ren visar hur en högre temperatur verkar gynnsammare på tillväxten än en läg-
re. 
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Figur 5.4: Risk för tillväxt av mögel, som funktion av relativ fuktighet och temperatur. 

Vidare spelar typen av material självklart en viktig roll för huruvida mögeltill-
växt kan utvecklas. Vid beräkning av föreliggande risk för fuktskador bör det i 
materialet rådande fukttillståndet jämföras med materialets kritiska fukttill-
stånd. Det kritiska fukttillståndet innebär gränsen för att materialet klarar av att 
behålla sin funktion och sina avsedda egenskaper under hela den tid som det 
exponeras för det aktuella fukttillståndet. (Nevander & Elmarsson 2006 s.290) 
I Tabell 5.1 visas exempel på kritiska fukttillstånd för några olika material. 
Dock föreligger en stor svårighet i att uppskatta de kritiska fukttillstånden då 
ovan sagda faktorer spelar in. Tabellen kan dock ses som ett riktmärke som 
man ej bör överstiga.  

Tabell 5.1: Kritiskt fukttillstånd för olika byggmaterial. 

Material 
Kritiskt fukttillstånd  
(% RF) 

Trä och träbaserade material 75-80 

Gipsskivor med pappytor 80-85 

Mineralullsisolering 90-95 

Cellplastisolering (EPS) 90-95 

Betong 90-95 

 
Som man ser i Tabell 5.1 är träbaserade material väldigt känsliga mot fukt. I 
Tabell 5.2 kan man se när risk föreligger för både mögel och röta hos träbase-
rade material.   
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Tabell 5.2:Risk för tillväxt av röta och mögel vid olika relativa fuktigheter då temperaturen är gynnsam. 

 

I BBR konstateras ovanstående resonemang enligt följande:  

Vid bestämning av högsta tillåtna fukttillstånd ska kritiska fukttillstånd 
användas. […] För material och materialytor, där mögel och bakterier 
kan växa, ska väl undersökta och dokumenterade kritiska fukttillstånd 
användas. […] Om det kritiska fukttillståndet för ett material inte är väl 
undersökt och dokumenterat ska en relativ fuktighet (RF) på 75 % an-
vändas som kritiskt fukttillstånd. (BFS 2006:12). (Boverket 2011 6:52) 

Skulle ett byggnadsmaterial utsättas för nedsmutsning kan dess känslighet mot 
angrepp av mögel komma att öka. Anledningen till det är att tillsammans med 
smutsen tillförs biologiska ämnen som kan verka som näringsämnen åt mögel-
sporerna, varvid en ökning i tillväxt möjliggörs. Vid en eventuell nedsmutsning 
sänks det kritiska fukttillståndet för materialet till 75 – 80 %, oberoende av den 
ursprungliga gränsen. (Nilsson 2007 s.33) Den sänkningen antas gälla för samt-
liga materialytor som exponeras under byggtiden och som inte omsorgsfullt 
skyddas mot smuts. För att undvika onödig exponering mot fukt och smuts har 
BBR fastställt ett allmänt råd till avsnitt 6:52. 

[…] Byggnader, byggprodukter och byggmaterial bör under byggtiden 
skyddas mot fukt och mot smuts. (BFS 2006:12). (Boverket 2011 6:51) 

Genom att fastställa det i BBR ställs det krav på byggleverantörer och –
entreprenörer att säkerställa att ett tillräckligt skydd av byggmaterial sker.  

För att kunna genomföra en byggnation utan risk för att fuktskador skall uppstå 
fastställer BBR hur byggnaden i fråga skall uppföras: 

Byggnader ska utformas så att varken konstruktionen eller utrymmen i 
byggnaden kan skadas av fukt. Fukttillståndet i en byggnadsdel ska all-
tid vara lägre än det högsta tillåtna fukttillståndet om det inte är orim-
ligt med hänsyn till byggnadsdelens avsedda användning.(BFS 
2006:12). (Boverket 2011 6:53) 
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Sett enbart till ovanstående föreskrift torde det vara omöjligt att konstruera en 
byggnadsdel där inget av de ingående skikten tillåts överstiga dess kritiska 
fukttillstånd under någon tidpunkt under året, då den relativa fuktigheten ut-
omhus under vinterhalvåret ligger runt 80 - 90 % RF. (Nevander & Elmarsson 
2006 s.505) Dock har man till föreskrift 6:53 gjort ett tillägg i form av ett all-
mänt råd, där man utvecklar föreskriften.  

Vid en fuktsäkerhetsprojektering bör hänsyn tas till de kombinationer 
av material som ingår i byggnadsdelen. Detta för att fukttillståndet i 
material och i materialgränser inte på ett oförutsägbart sätt ska kunna 
överskrida det kritiska fukttillståndet under så lång tid att skador kan 
uppstå.  

Det kan ibland ta lång tid för en byggnadsdel eller konstruktionsdetalj 
att bli fuktig. Detta bör beaktas då man jämför det beräknade eller upp-
skattade fukttillståndet med det högsta tillåtna fukttillståndet.  

För väggar med regnskydd och bakomliggande ventilerad luftspalt gäll-
er inte kravet på högsta tillåtna fukttillstånd för påväxt av mögel och 
bakterier för själva regnskyddet. (BFS 2006:12). (Boverket 2011 6:53) 

Första stycket nämner att det kritiska fukttillståndet ej skall överskridas på ett 
oförutsägbart sätt. Meningen möjliggör överskridande av gränsen så länge som 
det är förutsett och väl analyserat. Orden lång tid fortsätter föregående mening 
då man nu slår fast att man tillåts överstiga det kritiska fukttillståndet, men 
enbart på de grunder att överskridandet sker under så kort tid att ingen risk för 
skador uppkommer i konstruktionen. Andra stycket i det allmänna rådet visar 
på materialets beroende av fukttillståndets varaktighet och möjliggör även här 
ett överskridande av gränsvärden. Sista stycket utesluter fasadskiktet från beak-
tande, då mögeltillväxt tillåts så länge som en väl fungerande luftspalt förhind-
rar mögeltillväxt inåt i konstruktionen. Samtliga av de ovanstående faktorerna 
är av stor vikt då man undersöker fuktrisken i en konstruktion.  

5.3 Mål 

Målet med fuktanalysen var att undersöka huruvida någon av konstruktionslös-
ningarna var mer benägen att utsättas för fuktskador. Det jag ville undersöka 
var om någon av konstruktionerna medförde ett högre fukttillstånd i konstruk-
tionen och om risken för mögelpåväxt och röta var högre då olika material in-
gick i konstruktionerna.  

5.4 Metod 

Från Institut for Bauphysic i Hannover, Tyskland erhölls licens för fuktsimule-
ringsprogrammet WUFI 5. Programmet är utvecklat av institutet i samarbete 
med bland annat forskare vid Lunds tekniska högskola. I programmet byggs de 
aktuella byggdelarna upp skikt för skikt och placeras i en geografisk ort. Statis-
tisk väderdata för den aktuella orten i kombination med vald fuktproduktion 
inomhus simulerar sedan fukttillståndet i byggdelen under ett visst tidsförlopp. 
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De resultat som erhölls från WUFI var temperatur, vatteninnehåll och relativ 
fuktighet för varje materialskikt. Resultatet från det mest utsatta skiktet utvär-
derades sedan i WUFI BIO, som är ett tilläggsprogram till WUFI som beräknar 
risken för mögeltillväxt.  

I analysen utfördes fuktsimuleringen under en femårsperiod, från 2010-01-01 
till 2015-12-31. Konstruktionerna analyserades vid två olika fukttillstånd. I det 
första fallet antogs att inget läckage av luft skedde genom klimatskalet. Resul-
tatet från den analysen antogs ge en jämförelse på hur fuktsäkra de båda kon-
struktionerna var i förhållande till varandra. I det andra fallet simulerades ett 
luftläckage som var lika med de uppmätta luftläckagen från redovisade prov-
tryckningar. För den platsbyggda konstruktionen angavs därför ett luftläckage 
på 0,20 l/s,m2 och för den prefabricerade konstruktionen från Masonite 
Lättelement angavs 0,12 l/s,m2. 

5.4.1 Modell för ytterväggskonstruktion 

Modell av den platstillverkade ytterväggen visas i Figur 5.5. Samtliga skikt var 
definierade enligt förinställda parametrar i WUFI, men justerades för att repre-
sentera det aktuella materialet. I figuren visas modellen då luftläckage (repre-
senterat av en kran som symboliserar det extra fukttillskottet i och med läcka-
get) var infört i konstruktionen. I den ventilerade luftspalten angavs en luftom-
sättning på 230 oms/h (Falk 2010 s.97) (representerat av en kran och en glöd-
lampa, glödlampan symboliserar lufttillskottets uttorkande egenskaper som kan 
likställas med ett värmetillskott). Tre stycken monitorpositioner (representera-
de av symboler föreställande videokameror), för att erhålla utdata ur modellen, 
placerades i konstruktionens utsida (1), insida (2) och mest utsatta läge (3), i 
det här fallet blev det mest utsatta skiktet mellan vindpappen och yttersta lagret 
av mineralull (enligt resultat erhållna från WUFI).   

 

Figur 5.5: Analysmodell för ursprunglig väggkonstruktion. 

I Figur 5.6 visas den motsvarande modellen för Masoniteväggen, där luftläcka-
ge lagts till i konstruktionen. Monitorpositionerna placerades på väggens utsida 

1 2 3 
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(1), insida (2) och dess mest utsatta skikt (3). I det här fallet blev det mest ut-
satta skiktet mellan plywoodskivan och mineralullsskiktet.  

 

Figur 5.6: Analysmodell för väggelement från Masonite Lättelement. 

5.4.2 Modell för takkonstruktion 

Den platstillverkade takkonstruktionen visas i Figur 5.7. Två luftspalter har 
lagts in i modellen för att representera den verkliga konstruktionen. I den yttre 
luftspalten, där läkten monterades, valdes samma värde på luftomsättningen 
som i väggkonstruktionen, dvs. 230 oms/h. I den inre luftspalten, som ventile-
rar vinden, valdes en halvering av luftomsättningen, dvs. 115 oms/h. Det mest 
utsatta materialskiktet blev mellan den inre luftspalten och mineralullen. 

 
 
Figur 5.7: Analysmodell för ursprunglig takkonstruktion. 

1 2 3 
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Den motsvarande modellen för takkonstruktionen från Masonite Lättelement 
visas i Figur 5.8. Uppbyggnaden av elementet är samma som för väggelemen-
tet, därmed blir även i det här fallet det mest utsatta skiktet mellan plywoodski-
van och mineralullsisoleringen. 
 

 
 
Figur 5.8: Analysmodell för takelement från Masonite Lättelement. 

5.5 Resultat för väggkonstruktion 

5.5.1 Relativ fuktighet 

I Figur 5.9 och Figur 5.10 visas resultaten för de båda konstruktionerna då ing-
et luftläckage skedde i klimatskalet. Det gröna fältet i figurerna visar variatio-
nen av relativ fuktighet i hela konstruktionen under de 5 år som simuleringen 
har utförts, den mörkare gröna linjen visar den aktuella relativa fuktigheten då 
simuleringen hade avslutats, dvs. 2015-12-31. Den blå linjen i figurernas un-
derkant visar vatteninnehållet i varje skikt. 

Man kan se att den platsbyggda konstruktionen når upp i drygt 96 % relativ 
fuktighet i sitt mest utsatta läge. Vidare når större delen av konstruktionen upp 
över 75 -80 % relativ fuktighet, vilket var gränsvärde för trä enligt Tabell 5.1. 
Man kan även se i grafen att den relativa fuktigheten varierar kraftigt i hela 
konstruktionen under året. 

I Masoniteelementet når det mest utsatta läget inte riktigt lika högt som för den 
platsbyggda konstruktionen utan når en maximal relativ fuktighet på ca 93 %. 
Generellt ligger den relativa fuktigheten något lägre i hela konstruktionen. Man 
kan se att endast på den yttre fjärdedelen av mineralullsskiktet når man över 80 
% relativ fuktighet.  
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Figur 5.9: Fördelning av RF i ursprunglig väggkonstruktion utan läckage genom klimatskalet under 
perioden 2010-01-01 till 2015-12-31. 

 

Figur 5.10: Fördelning av RF i väggelement från Masonite Lättelement utan läckage genom klimatskalet 
under perioden 2010-01-01 till 2015-12-31. 

Figur 5.11 visar fuktsimuleringen av den platsbyggda konstruktionens mest 
utsatta skikt då ett luftläckage på 0,20 l/s,m2 hade medtagits. Läckaget gav ett 
något högre värde på den relativa fuktigheten i konstruktionen. Man kan även 
se att stora variationer i den relativa fuktigheten föreligger i konstruktionen 
under sommaren. De högsta värdena under sommaren närmar sig 90 % och kan 
medföra problem om varaktigheten blir för lång. Även Masoniteelementet för-
sågs med sitt dokumenterade luftläckage på 0,12 l/s,m2. En viss höjning av den 
relativa fuktigheten kunde urskiljas även här i det mest utsatta skiktet, se Figur 
5.12. Variationerna under sommaren visar sig vara mycket mindre än för den 
platsbyggda väggen och den relativa fuktigheten i Masoniteelementet når inte 
över 80 %. De variationer som finns borde reducera risken för mögeltillväxt 
ytterligare. Under vinterhalvåret når den relativa fuktigheten upp strax över 90 
% men den ogynnsamma temperaturen motverkar då mögeltillväxten. 
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Figur 5.11: Fördelning av RF och temperatur i mest utsatt skikt i ursprunglig väggkonstruktion under 
perioden 2010-01-01 till 2015-12-31. 

 

Figur 5.12: Fördelning av RF och temperatur i mest utsatt skikt i väggelement från Masonite Lättelement 
under perioden 2010-01-01 till 2015-12-31. 
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5.5.2 Mögeltillväxt 

I Figur 5.13 visas resultatet av simuleringen i WUFI BIO för den platsbyggda 
konstruktionen. Den höga relativa fuktigheten under större delen av året resul-
terar i att konstruktionen anses vara en riskkonstruktion ur mögelperspektiv, 
vilket den gula lampan indikerar.  

Figur 5.14 visar det jämförande resultatet från väggelementet från Masonite 
Lättelement. Som man kan se i figuren är vatteninnehållet i det mest utsatta 
skiktet betydligt lägre än för den platsbyggda konstruktionen. Den gröna lam-
pan signalerar att Masoniteelementet har en tillräckligt låg relativ fuktighet för 
att klassas som en säker konstruktion. 

 

Figur 5.13: Förhållandet mellan aktuellt och kritiskt vatteninnehåll i det mest utsatta skiktet i ursprunglig 
väggkonstruktion under perioden 2010-01-01 till 2015-12-31. 

 

Figur 5.14: Förhållandet mellan aktuellt och kritiskt vatteninnehåll i det mest utsatta skiktet i väggele-
ment från Masonite Lättelement under perioden 2010-01-01 till 2015-12-31. 

För att ytterligare belysa skillnaden mellan de båda konstruktionerna visas i 
Figur 5.15 en jämförelse på de bådas mögeltillväxt i det mest utsatta skiktet vid 
dess uppmätta luftläckage. Figuren visar utvecklingen av den teoretiskt möjliga 
mögeltillväxten under de fem år som simuleringen utfördes. Man ser tydligt i 
figuren att tillväxten är mycket kraftigare hos den platstillverkade väggen än i 
Masoniteväggen. 
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Figur 5.15: Skillnad på teoretisk mögeltillväxt mellan ursprunglig väggkonstruktion och väggelement 
från Masonite Lättelement under perioden 2010-01-01 till 2015-12-31. 

5.6 Resultat för takkonstruktion 

5.6.1 Relativ fuktighet 

På samma sätt som i kap. 5.5 genomfördes en simulering av takkonstruktionen. 
Figur 5.16 visar fördelningen av RF i den ursprungliga takkonstruktionen då 
inget luftläckage skedde genom diffusionsspärren. Luftningen av vinden som 
sker i den inre luftspalten sänker den relativa fuktigheten i taket och ger en 
maximal RF i konstruktionen på ca 90 %. 

Det motsvarande Masoniteelementet fick något högre relativ fuktighet än 
väggelementet, då isoleringslagret är 50 mm tjockare. Figur 5.17 visar att den 
relativa fuktigheten generellt är lägre i Masoniteelementet än i den platsbyggda 
konstruktionen, dock med något högre maximalvärde. 

 

Figur 5.16: Fördelning av RF i ursprunglig takkonstruktion under perioden 2010-01-01 till 2015-12-31. 
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Figur 5.17: Fördelning av RF i väggelement från Masonite Lättelement under perioden 2010-01-01 till 
2015-12-31. 

När det gäller det mest utsatta skiktet i det platsbyggda taket visar Figur 5.18 
att de högsta RF-värdena ligger något lägre än motsvarande för väggkonstruk-
tionen. Men även här visas på kraftiga variationer under sommarhalvåret då 
den relativa fuktigheten växlar mellan 90 – 35 %. De höga maxvärdena kan ge 
upphov till mögeltillväxt om de håller i sig tillräckligt länge. 

I takelementet från Masonite Lättelement når den relativa fuktigheten i det 
mest utsatta skiktet högre värden än i det tidigare väggelementet. I Figur 5.19 
kan man se att den relativa fuktigheten når ca 96 % relativ fuktighet vid de 
kallaste dagarna på året. Dock kan man i figuren också se att den ligger under 
75 % större delen av året, varför ingen risk borde finnas. 
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Figur 5.18: Fördelning av RF och temperatur i det mest utsatta skiktet i ursprunglig takkonstruktion 
under perioden 2010-01-01 till 2015-12-31. 

 

Figur 5.19: Fördelning av RF och temperatur i det mest utsatta skiktet i takelement från Masonite 
Lättelement under perioden 2010-01-01 till 2015-12-31. 
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5.6.2 Mögeltillväxt 

Beräkningar i WUFI BIO visar i Figur 5.20 att trots de stora variationerna i 
relativ fuktighet så föreligger ingen risk för mögel i konstruktionen vid de si-
mulerade förutsättningarna. Takkonstruktionen kan därmed anses fuktsäkrare 
än väggkonstruktionen, stor del tack vare ventilationen. Föreligger en mindre 
luftomsättning på vinden ökar den relativa fuktigheten och därmed också fukt-
risken.  

Även i takkonstruktionen från Masonite Lättelement föreligger ingen risk för 
mögelskador, se Figur 5.21. Man kan se i figuren att det aktuella vatteninnehål-
let i skiktet, stora delar av året, ligger långt under det kritiska vatteninnehållet. 

 

Figur 5.20: Förhållandet mellan aktuellt och kritiskt vatteninnehåll i det mest utsatta skiktet i ursprunglig 
takkonstruktion under perioden 2010-01-01 till 2015-12-31. 

 

Figur 5.21: Förhållandet mellan aktuellt och kritiskt vatteninnehåll i det mest utsatta skiktet i takelement 
från Masonite Lättelement under perioden 2010-01-01 till 2015-12-31. 

En jämförelse mellan de båda takkonstruktionernas teoretiskt möjliga mögel-
tillväxt i det mest utsatta skiktet visas i Figur 5.22. Även om båda konstruktio-
nerna har en låg tillväxt så visar sig takkonstruktionen från Masonite Lättele-
ment ha mindre tillväxt än den platstillverkade. 
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Figur 5.22: Skillnad på teoretisk mögeltillväxt mellan ursprunglig takkonstruktion och takelement från 
Masonite Lättelement under perioden 2010-01-01 till 2015-12-31. 

5.7 Analys 

Generellt kan man säga att den relativa fuktigheten i elementen från Masonite 
Lättelement är lägre än i de motsvarande platstillverkade konstruktionerna som 
ingick i simuleringen. Anledningen till det borde vara att Masoniteelementen är 
försedda med en helt difussionstät stålplåt istället för plastfolie. I teorin är där-
för Masonitekonstruktionen tätare och därmed läcker mindre mängd fukt ge-
nom difussionsspärren och ut i konstruktionen.  

Vad man kunde se i de mest utsatta skikten i respektive konstruktion var att 
även där var Masoniteelementen en fuktsäkrare konstruktion. Anledningen till 
det var förutom ovanstående resonemang också på grund av det låga luftläcka-
get som uppmätts vid provtryckningar, se kap. 2.4.2.  

Sett ur produktionsperspektiv är prefabkonstruktionen att föredra då hänsyn 
skall tas till risk för fukt i produktionsskedet. Tillverkningen av Masoniteele-
menten sker under kontrollerade former i fabrik och plastas noggrant in innan 
leverans. Då elementen levereras med befintligt tätskikt på plats ökar dess mot-
ståndskraft mot fuktskador vid montaget och en kort montagetid säkrar ytterli-
gare mot exponering mot väta.  

5.8 Diskussion 

Den fuktsäkrare konstruktionen som simuleringen visar att Masoniteelementet 
är, bygger på att montaget är utfört att motsvara ett luftläckage genom hela 
konstruktionen på 0,12 l/s,m2. Skulle en tätningslist skadas eller komma ur läge 
skulle med största sannolikhet fukttransporten genom konstruktionen tillta och 
risken för fuktskador öka. Simuleringen faller helt om diffusionsspärren skadas 
vid montaget, med ökad ångtransport som följd. Av den anledningen bör resul-
tatet av den genomförda analysen endast ses som ett riktvärde. Då risken för 
fuktskador ökar med ökande isoleringstjocklek bör tonvikten läggas på monta-
get för att undvika att skador uppstår, vilket gäller samtliga konstruktioner. 
Man kan nog säga att en nästan helt fuktsäker konstruktion kan få fuktskador 
om montaget varit bristfälligt och på samma sätt kan en riskkonstruktion fun-
gera ypperligt om tid och omsorg lagts vid tätning och underhåll.  
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6 KOSTNAD 

6.1 Allmänt 

I den vanliga byggindustrin i Sverige idag har prefabtekniken i stort sett utrade-
rat den platstillverkade konstruktionen. Erfarenheter har visat att stora ekono-
miska vinster kan uppnås och den platstillverkade tekniken har förpassats till 
byggnader där prefab ej går att tillgå. Platstillverkning utnyttjas även då nya, 
oprövade lösningar skall tillämpas eftersom sådana lösningar ej tillhandahålls 
som standarder hos prefabtillverkarna. I praktiken används dock oftast en 
kombination av prefab och platstillverkat då för- och nackdelar med de båda 
teknikerna vägs in för varje byggdel. Då passivhustekniken är förhållandevis 
ny i Sverige har man ej kommit till det stadium då prefab övertagit rollen som 
primär konstruktionslösning. Det här innebär att byggandet av passivhus är 
styrt av samtliga för- och nackdelar med platstillverkad lösning. I stora drag 
innebär det att en längre byggtid krävs, risken för byggfukt i konstruktionen 
ökar, antalet transporter ökar, större lagringsytor krävs med mera. Fördelar 
med en platsbyggd konstruktion är främst att materialkostnaden blir lägre. 
Några andra fördelar kan vara att konstruktionen kan göras fogfri vilket ger 
bättre ljudisolering och en stabilare konstruktion, projekteringsskedet blir 
mindre omfattande, byggandet blir mer flexibelt samt man undviker att leja 
bort en okänd och oprövad teknik till någon annan.  

Genom ovanstående för- och nackdelar framgår tydligt att den främsta fördelen 
ur ett ekonomiskt perspektiv med en platstillverkad konstruktion är att materi-
alkostnaden är lägre än för en prefabkonstruktion. Den främsta fördelen för 
prefabtekniken är dock att arbetskostnaden reduceras kraftigt vid användning 
av prefabelement. Material- och arbetskostnad är de två primära huvudpunk-
terna som styr vilken byggmetod som är mest fördelaktig ur ekonomisk syn-
vinkel. 

6.2 Mål 

Målet med kostnadsanalysen var att undersöka hur de båda konstruktionerna 
förhåller sig till varandra i fråga om ekonomi. Det var av intresse att analysera 
om det är ekonomiskt försvarbart att använda de tjocka prefabelementen som 
krävs vid byggandet av passivhus eller om de kostnaderna skulle bli för stora.  

6.3 Metod 

Vid kostnadsanalysen användes kalkylprogrammet Wikells Sektionsdata 4.7, 
som utvecklats av Wikells Byggberäkningar AB. I Wikells sektionsdata bygg-
des de byggdelar upp som användes vid byggandet av Oxtorget. Samtliga kost-
nadsuppgifter var förvalda i programmet, dvs. inga ändringar av kostnader har 
gjorts.  



 Examensarbete: PASSIVHUS MED PREFABELEMENT 
 

  

 

42 

 

6.4 Platsbyggd konstruktion 

Samtliga tider och priser för den platsbyggda konstruktionen är hämtade från 
Wikells Sektionsdata 4.7. I kalkylerna beräknades kvadratmeterpriset för de 
aktuella byggdelarna. Kvadratmeterpriset består dels av materialkostnaden för 
varje byggdel och dels arbetskostnaden uttryckt i persontimmar per kvadratme-
ter, vilket är antalet timmar det tar för en person att tillverka eller montera en 
kvadratmeter av den aktuella byggdelen. Arbetskostnaden för en persontimme 
angavs i Wikells Sektionsdata till 175 kr/Ptim. Ett omkostnadspålägg för ge-
mensamma kostnader adderades sedan på arbetskostnaden för att täcka upp 
utgiftsposter som bodar, el, centraladministrativa kostnader o dyl. Vissa bygg-
delar antogs, av Wikells Sektionsdata, utföras av underentreprenörer (UE) var-
vid de kostnaderna inte var beroende av material- och arbetskostnader. 

Takkonstruktion 
Enhetstiden för den platsbyggda takkonstruktionen visas i Tabell 6.1. I Wikells 
sektionsdata antogs lösullsisoleringen utföras av underentreprenörer varvid 
ingen enhetstid för det arbetsmomentet lades till den totala enhetstiden, där-
emot adderades den summan till enhetskostnaden som då istället ökade. Den 
totala enhetstiden för byggandet av taket kalkylerades till 1,19 Ptim/m2. Total-
kostnaden för takkonstruktionen blev 1456 kr/m2. 

Tabell 6.1: Kostnadskalkyl för den platsbyggda takkonstruktionen. 

 

Väggkonstruktion 
Den extra tjocka ytterväggen som krävs för att nå passivhuskraven ger upphov 
till en lång enhetstid. I Tabell 6.2 fås en tid på 2,02 Ptim/m2. Den extra långa 
enhetstiden för ytterväggen kompletteras även av en stor enhetskostnad. Wi-
kells sektionsdata kalkylerar ytterväggen till 2144 kr/m2. 
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Tabell 6.2: Kostnadskalkyl för den platsbyggda ytterväggen. 

 

Bjälklagskonstruktion 
Bjälklagen i ursprungskonstruktionen göts på plats och anslöts till de bärande 
stålreglarna i ytterväggen och de bärande innerväggarna av betong. Enhetstiden 
per producerad kvadratmeter av bjälklagen visas i Tabell 6.3. Dock redovisas 
ej tiden som krävs för härdning av bjälklagen, varvid ett extra tidstillägg bör 
beaktas. Enhetstiden för bjälklagen är 0,89 Ptim/m2. Totalsumman för bjälkla-
gen blir 1180 kr/m2. 

Tabell 6.3: Kostnadskalkyl för det platsgjutna mellanbjälklaget. 

 

Extra arbete för tätning 
Som nämnts i kap. 2.4.1 krävdes mycket extraarbete för att täta den platsbygg-
da konstruktionen. Platschefen uppskattade att ungefär 50 timmar lades per 
lägenhet. För hela kv. Oxtorget innebär det att sammanlagt 2000 timmar lades 
ned på extraarbete för att nå passivhuskraven. Vidare innebär det att 400 tim-
mar fördelades per hus och summan för det arbetet visas i Tabell 6.4. 
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Tabell 6.4: Kostnadskalkyl för extra arbete med tätning och isolering. 

 

6.5 Konstruktion från Masonite Lättelement 

Element från Masonite Lättelement finns att tillgå i Wikells sektionsdata men 
då elementen kan varieras på flera sätt samt anpassas efter respektive objekt 
gavs istället en offert på en byggnad motsvarande Oxtorget. Hans Åkesson, 
säljare på Masonite Lättelement, hjälpte till att ta fram en offert för tak- och 
bjälklagselement. Av den orsaken kommer prisuppgifterna i kalkylen att skilja 
sig från motsvarande resultat i Wikells sektionsdata. Offertkalkylerna är sekre-
tessbelagda varvid endast det summerade kvadratmeterpriset redovisas i rap-
porten. Som offertunderlag användes plan- och fasadritningar över hustyp B i 
kv. Oxtorget. Mängder hämtades från en modell i Revit Achitectual. För be-
räkning av frakt från fabriken angavs Värnamo som geografiskt läge för leve-
ransen. 

Masonite Lättelement lovordar själva den enkla och snabba monteringen av 
deras element. Enligt företaget finns möjlighet att montera upp till 1 000 m2 per 
dag vid montering av enklare hallbyggnader. (http://www.m-l.se) Utförliga 
monteringsanvisningar skickas innan elementen, som levereras med den nöd-
vändiga utrustningen som krävs för montaget, når byggarbetsplatsen. Varje 
element lyfts på plats med kran eller, tack vare den låga vikten, med tele-
skoplastare. Med hjälp av medföljande sparlyftblock passas elementen in intill 
varandra och justeras till rätt position. Elementskarvarna isoleras sedan och en 
torremsa av underlagspapp svetsas på plats över skarven.  

Montagetiderna för Masonite Lättelements prefabelement varierar beroende på 
hur komplex byggnaden i fråga är, dvs. om håltagning för t.ex. pelare skall 
tätas på plats och så vidare. Från Jan-Erik Backman, teknisk chef på Masonite 
Lättelement, erhölls enhetstider från tidigare projekt. 
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Figur 6.1: Montage av takelement. 

Takkonstruktion 
Enligt uppgifter från Backman varierade montagetiden för takelementen mellan 
0,09 Ptim/m2 för en enkel hallbyggnad och 0,25 Ptim/m2 för en komplicerad 
byggnad. Ett extra tidstillägg för takbeläggning enligt Tabell 6.5 gav därför en 
maximal enhetstid på 0,44 Ptim/m2 för en komplicerad byggnad. I kalkylen val-
des montagetiden för takelementen till 0,15 Ptim/m2 då personal på Masonite 
Lättelement hade studerat ritningsunderlaget för kv. Oxtorget och uppskattat 
montagetiden. Den sammanlagda enhetstiden blev därmed 0,39 Ptim/m2. Kva-
dratmeterpriset för takelementen bygger på en offert från Åkesson. Som tak-
element valdes element A504, vilket var närmast det eftersökta u-värdet i den 
ursprungliga konstruktionen. Priset för det valda elementet blev 1157 kr/m2. 
Pristillägget för taktäckningen gav ett totalt kvadratmeterpris på 1469 kr, då 
omkostnadspålägg var inlagt. 

Tabell 6.5: Kostnadskalkyl för takkonstruktion med element från Masonite Lättelement. 
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Väggkonstruktion 
Vertikala väggelement är svårare att montera än horisontella bjälklag- och tak-
element då man inte får samma plattform att arbeta på. Istället krävs att arbetet 
utförs i lift. Då Masonite Lättelement inte har producerat många väggelement 
fanns inte mycket underlag för enhetstider, istället uppskattade Backman att 
monteringen utförs med hastigheten av hälften av takmontaget. Uttryckt i en-
hetstider skulle det här innebära en enhetstid på mellan 0,18 och 0,50 Ptim/m2. 
Efter studium av ritningsunderlag uppskattades montaget av kv. Oxtorgets 
väggelement till 0,20 Ptim/m2. Vid leverans av väggelementen levereras de som 
standard utan fasadskikt. Ett extra tidstillägg på fasadtäckning, enligt Tabell 
6.6, läggs då till på enhetstiden som slutligen landade på 0,59 Ptim/m2. Vid 
kostnadsberäkningen av ytterväggselementen uppstod problem då väggelemen-
ten är en sådan liten del av Masonite Lättelements produktion. Endast några få 
väggelement har projekterats och byggts varvid ett relevant kvadratmeterpris 
var omöjligt att få. Ett av de få projekten där väggelement använts var vid byg-
gandet av skolan Vøyenenga i Oslo, där väggelementen var upp till nio meter 
höga utan skarvar och var sparsamt urtagna för fönster. En sådan konstruktion 
var för olik Oxtorget för att användas som jämförelse. Efter att ha studerat rit-
ningar av Oxtorget gav dock Backman ett reserverat riktpris på 1400 kr/m2 för 
de aktuella väggelementen och de omfattande fönsterurtagningarna. Dock ska 
tilläggas att priset endast gavs för att ge mig en siffra att jobba med. Ett nog-
grannare pris skulle kräva omfattande studium av handlingar och beräkningar 
och skulle endast utföras om ett verkligt anbud skulle läggas. Väggelementen 
som valdes var av typ A454. Det extra kostnadstillägget för fasadbeklädnaden 
visas i Tabell 6.6. Det totala riktpriset för väggelementen blev då 2157 kr/m2.  

Tabell 6.6: Kostnadskalkyl för yttervägg med element från Masonite Lättelement. 

 

Bjälklagskonstruktion 
Montagetiderna för bjälklagen varierar beroende på val av upphängning, till-
lämpas fri uppläggning på bärande väggar fanns resultat från tidigare projekt 
som referensunderlag och enhetstiden för den typen av bjälklag var ungefär 0,1 
Ptim/m2. Vid s.k. inhängt bjälklag fanns inga tidigare referensprojekt att granska 
då alltför få projekt med inhängda bjälklag genomförts av Masonite Lättele-
ment. Backman uppgav då att montagetiden bör ökas något vid den typen av 
montage för att vara på den säkra sidan vid en kalkylering. I Tabell 6.7 visas 
enhetstiden för bjälklagselementet som angavs till 0,13 Ptim/m2. För att uppnå 
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brandkrav krävdes att en gipsskiva monterades på bjälklaget, vilket gav en total 
enhetstid på 0,34 Ptim/m2. Kvadratmeterpriset för bjälklagselementen fastställ-
des genom en offert av Åkesson. Då spännvidden och ljudkraven styr valet av 
bjälklagselement bestämdes att Åkesson skulle finna ett bjälklagselement som 
var likvärdigt det ursprungliga bjälklaget, bestående av 240 mm betong. Åkes-
son kom fram till en lösning som delade upp bjälklagen beroende på dess krav. 
Det valda grundelementet blev B304 PB45, där PB45 innebär att plywoodski-
van i elementets överkant är ersatt av en 45 mm skiva av plyboard. Enligt 
Åkessons offert kostade det valda bjälklaget 1087 kr/m2.  

För bjälklaget som inte är lägenhetsavskiljande ansåg Åkesson att plyboarden 
inte var nödvändig, då ljudkraven var lägre för det bjälklaget. Istället för ply-
boarden byggdes elementen istället med en spånskiva varvid priset sänktes till 
887 kr/m2, se Tabell 6.7.  

Tabell 6.7: Kostnadskalkyl för bjälklagselement från Masonite Lättelement. 

 

Då montage av akustikprofil krävs för att uppnå en tillräcklig ljudavskärmning 
vid lägenhetsavskiljande bjälklag bör den monteringstiden läggas till bjälkla-
gens enhetstid. Bland annat så beslöt Åkesson att upphängningen av bjälklagen 
skulle ske enligt s.k. inhängda bjälklag, se Figur 3.7. En merkostnad för hänga-
re och sylodynklossar tillkom då med 35 kr/m2 samt kostnad för limträbalk. I 
Tabell 6.8 visas resultat från Wikells sektionsdata där montaget av akustikpro-
fil och dubbla lager gipsskivor i undertaket ger en total monteringstid för det 
lägenhetsavskiljande bjälklaget på 0,76 Ptim/m2. Det totala priset för akustik-
elementen blev 1747 kr/m2.  
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Tabell 6.8: Kostnadskalkyl för akustikbjälklagselement från Masonite Lättelement. 

 

6.6 Resultat 

I Tabell 6.9 visas skillnaderna i arbets- och montagetid för respektive konstruk-
tionsdel. Tabellen visar att en lägre arbetskostnad nås genom användning av 
prefabelement.  

Tabell 6.9: Enhetstider för byggdelarna. 

Konstruktion 
Byggdel 

Platsbyggd 
Ptim/m2 

Prefab 
Ptim/m2 

Yttertak (525 m2) 1,19 0,39 

Yttervägg (509 m2) 2,02 0,59 

Bjälklag 
(Ej lägenhetsavskiljande) 

0,89 0,27 

Bjälklag 
(Lägenhetsavskiljande) 0,89 0,76 

 
Tabell 6.10 visar jämförelsen för den platsbyggda konstruktionens och prefab-
konstruktionens totalkostnad. Resultatet visar att prefabkonstruktionen är något 
dyrare än den platsbyggda konstruktionen för det aktuella byggnadsobjektet, 
trots den lägre enhetstiden enligt Tabell 6.9. 
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Tabell 6.10: Totalkostnad för byggdelarna 

Konstruktion 
Byggdel 

Platsbyggd 
kr/m 2 

Prefab 
kr/m 2 

Yttertak (525 m2) 1 456 1 469 

Yttervägg (509 m2) 2 144 2 157 

Bjälklag 
(Ej lägenhetsavskiljande) 

1 180 1 101 

Bjälklag 
(Lägenhetsavskiljande) 1 180 1 747 

I Tabell 6.11 visas tillägget för extra tätning av den platstillverkade konstruk-
tionen. Kvadratmeterkostnaden är utslagen på byggnadens Aoms, 1344 m2.  

Tabell 6.11: Kostnad för extra arbete med tätning. 

Konstruktion 
Byggdel 

Platsbyggd 
kr/m 2 

Prefab 
kr/m 2 

Extra arbete för tätning 183 0 

6.7 Analys 

Det man kunde se i resultatet var att enhetstiderna för de platstillverkade bygg-
delarna var mycket högre än för montaget av prefabelementen. De höga enhets-
tiderna gav ett mycket högt påslag av gemensamma kostnader, då dessa är be-
roende av arbetstid. Den summerade totala kvadratmeterkostnaden för de plats-
tillverkade byggdelarna blev med omkostnadspålägget i samma storleksord-
ning som de prefabricerade elementen. Kalkylen har endast beaktat en av kv. 
Oxtorgets sammanlagt åtta byggnader. Det här medför att grovt räknat åtta 
gånger så mycket tid kommer att läggas på entreprenaden. Det här ger en fördel 
för prefabkonstruktionen då den lägre arbetskostnaden ger ett bättre resultat, ju 
större entreprenad som avses.  

Även ökas utgiften för extra tätningsarbete, i stort sett linjärt, med antalet lä-
genheter som produceras i entreprenaden. Det här innebär att en i grunden täta-
re produkt medför en lägre extrakostnad för extra tätning.  

6.8 Diskussion 

Uppgifterna om enhetstider och –priser som ligger till grund för kalkylerna 
bygger till viss del på olika förutsättningar som i sin tur kan påverka resultatet. 
Enhetstiderna för den platsbyggda konstruktionen är hämtade direkt från ett 
kalkyleringsprogram medan enhetstiderna för Masoniteelementen bygger på 
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verkligt uppmätta enhetstider från tidigare projekt. Det här kan medföra att 
enhetstiderna för den platsbyggda konstruktionen är något restriktiva, för att 
man inte ska hamna i tidsnöd då kalkylen använts som underlag. Sedan har 
montagetiden för prefabelementen uppskattats utifrån ritningar, det är möjligt 
att verkliga enhetstider för montaget kan variera åt båda hållen.  

När det gäller kostnader för konstruktionerna är den platsbyggda konstruktio-
nen helt hämtad från kalkylprogram, medan tak- och bjälklagselementen från 
Masonite Lättelement är framtagna genom offert. Det finns då en risk att upp-
gifterna från kalkylprogrammet är något återhållsamma då inget mål om att 
pressa priset har funnits i det fallet.  

Kanske ligger Masoniteelementen något närmare den platsbyggda konstruktio-
nen i fråga om kostnad än vad det verkliga utfallet hade blivit om förutsätt-
ningarna för de båda hade varit helt lika. Dock anser jag att den stora skillna-
den mellan de bådas enhetstider är stora nog för att kunna konstatera att en 
ekonomisk fördel finns då det gäller prefabelementen. 
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7 LJUD 

7.1 Allmänt 

Ljud i en byggnad kan delas upp i två primära undergrupper. Luftljud är ljud 
som alstras av i stort sett all aktivitet i en byggnad, det vill säga mänsklig akti-
vitet, installationer m.m. Luftljuden sprids, som namnet antyder, via luft och 
förnimms av vår hörsel. Den andra ljudundergruppen som alstras i en byggnad 
är stomljudet som sprids genom byggnadens stomme. Stomljud bildas då män-
niskor går på bjälklag, städning m.m. De två grupperna är nära sammankopp-
lande och gemensamt har de förmågan att alstra varandra. 

Ljudets frekvens kan sedan i sin tur delas in i låg- och högfrekventa ljud och 
frekvensområdet har en avgörande betydelse vid utformningen av ljudisoleran-
de byggnadsdelar. 

I BBR föreskrivs att 

Byggnader och deras installationer ska utformas så att ljud från bygg-
nadens installationer, från angränsande utrymmen likväl som ljud ut-
ifrån dämpas. Detta ska ske i den omfattning som den avsedda använd-
ningen kräver och så att de som vistas i byggnaden inte besväras av lju-
det. (BFS 2006:12). 

Allmänt råd 

Föreskriftens krav på byggnaden är uppfyllt om de byggnadsrelaterade 
kraven i ljudklass C enligt SS 25267 för bostäder […] uppnås. (BFS 
2008:6). (Boverket 2011 7:2) 

I SS 25267 anges att det krav som ställs för respektive ljudklass skall kunna 
verifieras genom att det aritmetiska medelvärdet av mätresultaten uppfyller det 
aktuella ljudkravet eller är bättre. Normalkraven för luftljudsisolering anges i 
Tabell 7.1 och kraven för stegljudsisolering anges i Tabell 7.2. (Ljunggren 
2011 s.26) Ljudklasserna är definierade i BBR och ljudklass C klassas som en 
grundstandard och klass B och A är högre krav som är frivilligt att tillämpa om 
så önskas. Ljudisolering som ej når upp i grundkraven klassas som ljudklass D. 

Tabell 7.1: Krav på luftljudsisolering. 

Ljudklass A B C 

��
�

+ �������� 61 dB 57 dB 53 dB 
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Tabell 7.2: Krav på stegljusisolering. 

Ljudklass A B C 

��,�
�

+ � ,���!��� 48 dB 52 dB 56 dB 

 
Som komplement till BBR anger FEBY att: 

Ljud från ventilationssystemet skall klara minst ljudklass B i sovrum, 
enligt SS 025267. (FEBY 2009b s.5) 

I Tabell 7.3 visas högsta tillåtna bullernivå från installationer i utrymmen för 
sömn, vila och daglig samvaro. (Ljunggren 2011 s.27) 

Tabell 7.3: Krav på isolering från oönskat ljud från installationer. 

Ljudklass A B C 

LpAeq 22 dB 26 dB 30 dB 

LpAFmax 27 dB 31 dB 35 dB 

 
Då FEBY endast beaktar ljud från installationer antas ett passivhus kunna upp-
föras i ljudklass C om inget annat anges. Dock kan högre ljudklass vara önsk-
värt för att uppnå en högre komfort hos brukarna.  

7.2 Analys 

Vad som utmärker ett materials förmåga att isolera mot ljud är främst dess den-
sitet. Ett kompakt och tungt material har en effektivare ljudisoleringsförmåga 
än ett lättare och porösare material.  

Som hjälp att beräkna ljudisolering i byggnader har man tagit fram beräk-
ningsmodeller som kan beräkna ljudisoleringen med god precision. Nackdelen 
är att dessa hjälpmedel endast är framtagna för tunga betongstommar varvid 
ljudberäkningar på lättare trästommar ej är möjligt. Flertalet svårigheter med 
träkonstruktioner har bidragit till den långsamma utvecklingen, till exempel 
saknas helt tillförlitliga beräkningsmodeller för beräkning av flanktransmissio-
ner.(Ljunggren 2011 s.37) Ett övergripande problem är trämaterialets hetero-
gena egenskaper, där bland annat en träregelkonstruktion akustiskt sett uppträ-
der olika i olika riktningar. Masonite Lättelement är i dagsläget delaktiga i ett 
samarbete med ett flertalet företag och högskolor för att utveckla beräknings-
modeller för beräkning av ljudisolering i lätta konstruktioner, se Bygg & teknik, 
Nr. 3/11 för vidare läsning.  

Ljudmiljön i bostadshus skiljer sig då byggnaden uppförs i trä eller betong. I ett 
trähus upplevs de lågfrekventa ljuden kraftigare än i ett motsvarande betong-
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hus. Samtidigt finns större möjlighet att isolera mot de högfrekventa ljuden i en 
träkonstruktion. Då huvuddelen av det alstrade ljudet i ett bostadshus är av 
högfrekvent karaktär, anses att ljudmiljön blir mer tillfredsställande i ett trähus. 
(SP Trätek 2007 s.16) 

Eftersom trä som byggnadsmaterial är väldigt lätt är det ofta i praktiken omöj-
ligt att uppfylla ljudisoleringskraven mellan lägenheter enbart med hjälp av 
trämaterialets massa tillämpar man en lösning där man ej låter träreglarna vara 
genomgående i väggen utan delar upp dem, s.k. dubbelkonstruktion. En sådan 
lösning utförs ej som standardutförande hos Masonite Lättelement, varför ett 
beslut att behålla de ursprungliga lägenhetsavskiljande betongväggarna i Ox-
torget har fattats. Väggens tjocklek på 230 mm homogen betong anses uppfylla 
ljudkraven varvid konstruktionslösningen ej undersöks närmare.  

Bjälklagen i Oxtorgets ursprungliga konstruktion, som även de är av homogen 
betong med en tjocklek av 270 mm, anses klara ljudkraven. Då Masonite 
Lättelement saluför egentillverkade bjälklagselement föreföll det självklart att 
tillämpa de elementen i den nya konstruktionen. Bjälklagens uppbyggnad skil-
jer sig från tak- och väggelementen. För att klara ljudkrav B har man valt att 
montera en akustikprofil i underkant av elementen, se Figur 7.1. Därefter mon-
teras dubbla lager gipsskivor som undertak. En akustikprofil ses i Figur 7.2 och 
är en stålprofil som ger en elastisk, fjädrande infästning och separerar våning-
arna från varandra ljudmässigt. Provmätningar för verifiering av bjälklagens 
ljudisolering pågår under tiden för examensarbetet (april 2011) och resultat 
väntas inte förrän efter examensarbetet avslutats, varvid resultat ej kan presen-
teras. Ledningen hos Masonite Lättelement förutsätter dock att deras bjälklags-
element skall godkännas vid ljudmätningarna. Även bjälklagsupphängningen, 
enligt Figur 3.7, förutsätts klara av flanktransmissionen av luftljudet.  

 

 

Figur 7.1: Sektionsvy över akustikbjälklag från Masonite Lättelement. 
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Figur 7.2: Utformningen av en akustikprofil. 

7.3 Diskussion 

Problemen med ljudisoleringen av lätta konstruktioner bottnar i avsaknaden av 
beräkningsmodeller. Dock anser jag att ett passivhus enbart skiljer sig från en 
vanlig byggnad vad det gäller ljud från installationer i sovrum. Ett extra arbete 
att ljudisolera ett passivhus föreligger alltså inte utan lägsta ljudklass är enligt 
BBR:s norm ljudklass C. Då bjälklagselementen från Masonite Lättelement 
troligen kommer att uppnå ljudklass B i utförande med akustikprofil samt de 
ursprungliga lägenhetsavskiljande väggarna av homogen betong kommer även 
den nya konstruktionen uppnå en önskvärd ljudnivå. 

Skulle bjälklagskonstruktionen med akustikprofil fungera helt som önskat finns 
inga övriga nackdelar med att bygga ett passivhus som en lättare byggnad. 
Tvärtom, som ovan nämnt, kan ljudförhållandena istället upplevas mer positivt 
än i en betongbyggnad. Konstruktionen med akustikprofil resulterar dock i en 
högre kostnad än för ett motsvarande bjälklag i betong, se kap. 6.  
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8 SLUTSATSER 
Syftet med examensarbetet var att jämföra en platsbyggd konstruktion med 
prefabricerade element från Masonite Lättelement. De primära aspekterna som 
skulle undersökas var täthet, energi, fukt, kostnad och ljudförhållanden. 

När det gäller täthet så visade sig de prefabricerade elementen från Masonite 
Lättelement nådde en högre täthet än man klarade av vid byggandet av den 
platsbyggda konstruktionen. Man nådde även den högre tätheten med en avse-
värt mindre arbetsbelastning, varför elementen visade en klar fördel ur täthets-
synpunkt gentemot den platsbyggda konstruktionen. Reduceringen i arbetsbe-
lastning bottnar troligen i avsaknaden av svårhanterlig plastfolie, då man istäl-
let tätar med stålplåt. 

Energimässigt visade de båda konstruktionslösningarna likvärdiga energitek-
niska egenskaper. Vid analys i energiberäkningsprogrammet Energihuskalkyl 
klassades båda som passivhus, vilket borde visa att båda lösningarna kan byg-
gas vid produktion av passivhus. Den nackdelen som uppkom vid byggandet 
med prefabelementen, en sänkning av byggnadens termiska tidskonstant med 
försämrad värmelagringsegenskaper som följd, var inte ett resultat av att man 
bytt ut platstilverkade byggdelar mot prefabricerade utan att man bytte ut tunga 
bjälklag i betong mot lättare i trä. Den försämringen, ur passivhusperspektiv, 
borde inte belastas prefabtekniken. Anledningen till det är om man i den ur-
sprungliga konstruktionen valt att välja bort betong som byggnadsmaterial 
hade den termiska tidskonstanten inte sänkts vid användandet av prefabele-
ment.  

När det gäller risken för fuktskador i de båda konstruktionslösningarna visade 
det sig att då de prefabricerade elementen hade en högre täthet visade de också 
en lägre risk för fuktskador än i de platsbyggda byggdelarna. Tecken på mögel-
tillväxt fanns i den platsbyggda ytterväggskonstruktionen, trots att man arbetat 
mycket hårt och reducerat luftläckaget avsevärt lägre än BBR:s krav och också 
något lägre än FEBY:s krav.  

Kostnadsmässigt fanns det mycket stora arbetstidsbesparingar vid användandet 
av prefabelementen från Masonite Lättelement än om man byggde samtliga 
delar på plats. Materialkostnaden för elementen låg visserligen mycket högre 
än för de platstillverkade byggdelarna men såg man till helheten, materialkost-
nad, arbetskostnad och omkostnadspålägg, så blev de två i stort sett likvärdiga 
och därmed fanns en ekonomisk fördel med elementen då de möjliggjorde en 
kort byggtid.  

Undersökte man skillnader i ljudförhållanden i de båda konstruktionerna så 
skiljde sig ljudkraven i passivhus inte stort från vanliga byggnader. Den enda 
skillnaden gällde ljud från installationer. Precis som med byggnadens termiska 
tidskonstant berodde skillnaderna i ljudförhållanden på att de tunga betong-
bjälklagen bytts ut mot de lättare bjälklagselementen från Masonite Lättele-
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ment. De skillnader som uppkom och de extra åtgärder som krävdes är inte 
heller i det här fallet beroende på prefabtekniken utan endast att en lättare kon-
struktion valts.
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9 DISKUSSION 
I varje delkapitel har resultaten analyserats och diskuterats varför jag i det här 
kapitlet enbart diskuterar almänna aspekter. De synpunkter som tas upp i det 
avslutande kapitlet avser skillnader mellan konstruktionernas täthet och en all-
män diskussion om konstruktionernas respektive miljöpåverkan. Slutligen ges 
min egen åsikt om huruvida man kan bygga passivhus med prefab eller inte. 

Då det är arbetskrävande att uppnå en tillräckligt hög täthet med diffusions-
spärr av plast visar analysen att en diffusionsspärr av stål mycket väl kan an-
vändas som ett substitut, under förutsättning att skarvarna mellan elementen 
utförs på ett korrekt sätt. Som helhetslösning i ett passivhus, där element an-
vänds till både vägg och tak borde en optimal täthet nås, då samtliga klimatav-
skiljande byggnadsdelar tillämpar samma täthetslösning. Extraarbetet för tät-
ning bör också bli minimalt. Ansluter däremot ett element från Masonite 
Lättelement en annan byggdel, t.ex. en platsbyggd yttervägg föreligger ett visst 
arbete vid anslutningsskarven för att försäkra sig om att tätningen blir tillräck-
lig. Vid användning av element från Masonite Lättelement bör också stor vikt 
läggas vid att undvika genomföringar genom elementen som ej projekterats och 
byggts in från början. En stor risk finns att man inte lyckas täta diffusionsspär-
ren helt och riskerar att fukt och luft läcker in i konstruktionen. Om man plane-
rar för genomföringar redan på projekteringsstadiet eliminerar man den risken. 
En viktig del i byggandet av passivhus är därför att informera berörda arbetsle-
dare, träarbetare och montörer om följderna vid eventuellt slarv. Kanske borde 
man vid informationen betona risken med fuktskador, som för de flesta verkar 
långt mer skrämmande än en viss höjning av byggnadens energiförbrukning.  

En viktig aspekt som går hand i hand med målen om sänkt energiförbrukning 
är målen om ett mer hållbart byggande. En byggnad med sänkt energiförbruk-
ning belastar inte, under sitt bruksskede, miljön på samma sätt som en byggnad 
med högre energiförbrukning. Sett till miljöpåverkan borde man, vid ett pas-
sivhusbyggande, se till miljöbelastningen vid andra skeden än enbart bruksske-
det, det vill säga även produktion och rivning. Byggindustrins avfall står för 
över 40 % av världens avfall och betongen utgör större delen av det. Betong 
binder också stora mängder energi som ej kan återanvändas. (Bengs 2010) En 
byggnad uppförd i betong har därför en större miljöbelastning vid produktion 
och rivning än en likvärdig byggnad uppförd i trä. Då trä är ett förnybart bygg-
nadsmaterial som kan ge energi i form av förbränning vid rivning, utan ökad 
miljöbelastning, anser jag att träbaserade byggnader är mer miljövänligare att 
använda och borde prioriteras vid byggnation av hus som skall bidra till att nå 
miljömålen. Av den anledningen ser jag ytterligare en fördel för användandet 
av konstruktionen från Masonite Lättelement. 

Genom de jämförande analyser som har genomförts i examensarbetet anser jag 
att prefabtekniken, då i synnerlighet element från Masonite Lättelement, är 
redo att ta klivet in på passivhusmarknaden. När man pratar med anställda på 
Masonite Lättelement framgår det tydligt att de är mycket väl medvetna om 
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problem och risker med passivhus, men hävdar ändå att deras produkter är ka-
pabla att användas till det. Mitt examensarbete bör ses som en grund som be-
kräftar det påståendet. De nackdelar med elementen, en kortare termisk tids-
konstant och sämre förmåga att ljudisolera i bjälklag, vägs upp av fördelarna i 
form av ekonomi och täthet. Att elementen även klarar av att vara likvärdiga 
med ett av Sveriges idag främsta passivhus borde vara bevis på att de är redo.  

Under tiden för genomförandet av mitt examensarbete har jag även sett flera 
exempel på att prefabtekniken är på väg in i passivhusmarknaden. I Samhälls-
byggaren, Nr 5/2010 skriver Gösta Lindström om Strängbetongs första prefab-
ricerade passivhus som uppförts i Vara. Huset är ett fyravåningshus med 16 
lägenheter som uppförts på uppdrag av det kommunala Varabostäder. Då 
byggnaden är ny har man ännu inte fullt ut kunnat verifiera att man uppfyller 
samtliga krav, men man har i alla fall provtryckt huset med godkänt resultat 
som följd.  

Jag tror att introduktionen av prefabkonstruktioner i passivhus är av största vikt 
för att utvecklingen av energieffektiva byggnader ska komma framåt. Genom 
att visa att prefabtekniken är kapabel att användas faller gamla motargument 
från byggherrar och entreprenörer. Det är inte lägre dyrare att bygga passivhus, 
det tar inte längre tid. När det gäller fukt ökar inte risken för skador märkbart 
och de höga kraven på ett passivhus täthet kan tvärtom reducera risken jämfört 
med ett välisolerat hus som ej klarar täthetskraven. Om man tillåter prefabkon-
struktionen att ta över passivhusmarknaden kommer man nå en effektivare 
produktion som ger fördelar till miljön, lägre boendekostnader och ökade vins-
ter till företagen. 
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Bilaga 4 - Förstorad figur över takkonstruktion 
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