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Sammanfattning  
  

Under en lång tid har det satsats på att energieffektivisera byggnader under dess driftfas, då 

tidigare studier visar att driftfasen står för 85 procent av en byggnads totala energianvändning 

på 50 till 100 år, medan produktionsfasen står för 15 procent. Att bara ta hänsyn till 

klimatbelastning som uppstår under byggnadens bruk, har som konsekvens att 

energiförbrukningen förskjutits i fas, vilket resulterar i att energifördelningen har förflyttats 

till en ökad andel i produktionsfasen. Detta examensarbete syftar till att lyfta frågan om 

byggproduktionens energianvändning, genom att kartlägga hur mycket energi som förbrukas 

på plats i produktionskedet för att bygga ett flerbostadshus beläget i Umeå.   

  

I detta examensarbete har tre olika stommaterial, platsgjuten betong, stål med prefabricerade 

betong och trä, undersökts och analyserats. För att projektet ska kunna genomföras har det 

utgåtts från ett referensobjekt, Kvarteret Sjörået på Tomtebo i Umeå som innefattar tre 

byggnader om fyra plan vardera, där endast ett fack av ett av husen undersöktes. Studien utgår 

från att fastställa det energikrävande momentet för de olika stommaterialen, för att sedan 

beräkna energiförbrukningen för dessa stommaterial baserat på det energikrävande momentet. 

Under projektets gång har olika aktörer inom byggbranschen kontaktats, simuleringar utförts i 

programmet TorkaS och en mängd olika antagande gjorts. Gällande mängder material har 

överförts från rapporten Livscykelanalys med fokus på energianvändning under 

tillverkningsfasen – en jämförelse mellan olika stommaterial av Mi Von Ahn. 

  

Resultatet som fås för det studerade referensobjektet visar att skillnaden i energianvändning 

för de olika stommaterialen är stor under produktionsfasen för referensobjektet. Resultatet 

visar att det går mest energi åt för att torka platsgjutna betongelement, då det krävs fläktar 

som i stort sätt drar mycket energi. När det är frågan om prefabricerade stomelement spelar 

stomelementens vikt stor roll, då det behövs lyftkranar som är anpassade efter 

byggelementens tyngd. Dessutom drar lyftkranarna olika mycket el, beroende på elementens 

vikt och lyfthastighet. Trästommen var mest fördelaktig i denna studie, på grund av stommens 

lätta vikt.  

Viktigt att poängtera är att resultatet för denna studie utgår från ett specifikt referensobjekt, 

vilket innebär att resultatet kan se annorlunda ut beroende på bland annat val av 

systemgränser.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  



 

 

 
Abstract  
 

For a long time the focus of energy efficiency in building constructions has mainly been 

focused on its operational phase, as previous studies show that the operational phase accounts 

for 85 percent of a building’s total energy consumption during its lifetime, estimated at 50 to 

100 years, the production phase is estimated to account for 15 percent. By only accounting for 

the climate impact from buildings during the operational phase, has led to energy 

consumption shifting in phase, resulting in an increased share of the total energy distribution 

in the production phase. This thesis aims to highlight the issue of the energy consumption 

during the construction phase, by mapping how much energy is consumed on the spot in the 

production stage to build an apartment building located in Umeå.  

  

In this thesis three different framing materials has been examined and analyzed; in situ 

concrete, steel combined with precast concrete and wood. In order to implement the project, 

the main focus has been on a reference object, Kvarteret Sjörået in Tomtebo in Umeå, which 

includes three buildings of four floors each, where only one compartment of one of the 

buildings has been examined. The study of this thesis begins with determining the energy-

consuming steps for each framing materials, followed by calculating the energy consumption 

of these frame materials. During the project contacts have been taken with various 

stakeholders from the construction industry in addition to simulations performed in the 

program TorkaS and a variety of adoption has been made. Regarding the amounts of material 

assumed consumption in this study a basis has been taken in the previous thesis Life cycle 

analysis with a focus on energy use during the manufacturing phase – a comparison of frame 

materials by Mi Von Ahn.   

 

The result obtained for the reference object shows that the difference in energy consumption 

between the studied frame materials is high during the production phase of the reference 

object. The result further shows that in situ concrete frame is the most energy consuming 

alternative during the construction phase due to need of large fans that is consuming a lot of 

energy. When it comes to prefabricated frame materials the energy consumption is largely due 

to the need for cranes where one important aspect is the weight of the elements. In addition 

cranes use electricity depending on the elements weight and depending on the lifting speed. 

Wood was most advantageous in this study, because of its light weight body.  

Important to note is that the results of this study are based on a specific reference object, 

which means that the results may be different depending on many factors, for example the 

choice of system limits.  

  

  
  

  

 

 

 

 

 



 

 

 
Förord   
  

Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng och avslutar mina studier på 

Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik. Examensarbetet har genomförts vid Umeå 

Universitet på uppdrag av Sweco Structures i Umeå.   

  

Jag vill ge ett stort tack till mina två handledare; Thomas Olofsson, professor vid Institutionen 

för tillämpad fysik och elektronik på Umeå universitet, och Johan Jeppsson, avdelningschef 

på Sweco Structures i Umeå.   

Jag vill också ge ett stort tack till Per-Olof Karlsson, E.D. Knutsen Maskin; Jörgen Åström, 

Swerock i Umeå; Jimmy Grönlund, Lindbäcks; Rickard Bäckström & Per Lundgren, 

Martinsons och Jesper Boström, Peab som har tagit sig tid att svara på mina frågor.  

Stort tack till min make, Anton Lundström som har stöttat mig under projektets gång med 

idéer, korrekturläsning och uppmuntran.  

  

Jussara Lundström  

  

Umeå, mars 2017  
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1. Inledning  
  

För att läsaren ska kunna få en överblick till varför detta projekt var intressant att genomföra 

har detta avsnitt skapats. Nedan presenteras en kortbeskrivning av projektet, syftet och målet 

med projektet, frågeställningar och avgränsningar.  

1.1. Bakgrund och problembeskrivning  
Stort vikt läggs på att energieffektivisera byggnader under dess driftfas, då en etablerad 

uppfattning säger att driftfasen står för 85 procent av en byggnads totala energianvändning 

medan produktionsfasen det vill säga byggfasen står för 15 procent. Detta resulterar i att val 

av byggmaterial ofta baseras på den klimatbelastning som uppstår under en byggnads 

användning, vilket medför att klimatpåverkan från materialutvinning till färdig byggnad 

sällan beaktas. Att energieffektivisera en byggnad under dess driftfas har fått som konsekvens 

att energifördelningen förflyttats till en ökad andel i produktionsfasen (IVA, 2014).  

 

Det finns aktörer som satsar på energieffektivisering av byggnader, såsom ABB och som 

säger att energieffektivisering av byggnader handlar inte bara om att byggnader ska 

tilläggsisoleras och byte till 3-glasfönster. Vid energieffektivisering av byggnader finns andra 

saker som kan göras som leder till ekonomiska och miljömässiga besparingar, exempelvis 

effektivisera elen i fastigheten. Satsning på el-effektivisering beror på att sektorn Bostäder 

och Service är de största brukarna av energi och står för ungefär 36 procent av den slutgiltiga 

energianvändningen. ABB vidare säger att driften av hus står för 84 procent av husets totala 

energianvändning under dess livslängd på 50 till 100 år, medan byggandet av huset står för 15 

procent och resterande 1 procent står för rivning och transporter. El-effektivisering kan ske 

genom att belysning, fläktar, värme och markiser anpassas efter brukarens behov (ABB, 

2017).  

  

År 2009 beslutade Riksdagen om att anta nationella energi- och miljömål, vilket innebär att 

bebyggelsen i Sverige ska halvera sin energiförbrukning fram till 2050, jämfört med 1995 års 

nivåer. Fram till 2020 ska energiförbrukningen minskas med 20 % (Byggindustrier, 2010). 

Nu när det strävas efter byggnader med smarta tekniklösningar, med energieffektiva 

installationer, där byggnader ska producera mer energi än de använder, leder till 

energifördelningen förflytas från driftfasen till en ökad andel i produktionsfasen.   

  

Detta examensarbete syftar till att lyfta frågan om byggproduktionens energianvändning, 

genom att kartlägga hur mycket energi som förbrukas på plats i produktionskedet för att 

bygga ett flerbostadshus beläget i Umeå. Detta görs genom att analysera och jämföra tre olika 

stommaterial så som platsgjuten betong, stål med prefabricerade betong och trä.   

  

För att det ska vara möjligt att utföra projektet har det utgåtts från ett referensobjekt, Kvarteret 

Sjörået på Tomtebo i Umeå som innefattar tre byggnader om fyra plan vardera. Husen är 

projekterade av Sweco och en tidigare studie har utförts på referensobjektet. Referensobjektet 

studerades i sin verkliga form, platsgjuten betong, sedan anpassades ritningarna för att studera 

ytterligare två stommaterial, vilket resulterade i en kombination med stål och prefabricerad 

betong respektive trä. Studiens syfte var att ta fram för- och nackdelar med de olika 

stommaterialen med avseende på energianvändning under tillverkningsfasen av stommarna.  

Resultatet visade att platsgjuten betongstomme använde mindre energi under dess 

tillverkningsfas i jämförelse med de andra stomalternativen.   
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Nu vill Sweco Structures i Umeå ta reda på vilket stommaterial är mest gynnsamt under 

produktionsfasen, med syftet att beakta klimatbelastningen från materialutvinning till färdig 

byggnad och på så sätt föreslå och underlätta för sina kunder val av stomme ur 

energisynpunkt. Detta då företaget ser en ökning av kunder som efterfrågar byggnader med 

lägre klimatbelastning.   

1.2.  Syfte och mål  
Projektets syfte är att analysera och jämföra tre olika stommaterial med avseende på hur 

mycket energi som förbrukas under produktionsfasen av ett flerbostadshus om fyra plan 

beläget i Umeå. Genom projektet öka kunskapen hos läsaren om energieffektivisering och 

uppmärksamma läsaren att energieffektivisering inte bara handlar om att energieffektivisera 

byggnader under dess driftfas, utan att det är lika viktigt att beakta energianvändningen från 

materialutvinning till färdig byggnad.  

1.3.  Frågeställningar  
För att underlätta projektets utförande har två frågor formulerats, vilka besvaras under 

resultatdelen. Frågorna är följande:  

• Vad har de olika stomalternativen för energikrävande moment?  

• Hur mycket energi används vid produktion av flerbostadshus utifrån de 

energikrävande momenten för de olika stommaterialen?  

1.4.  Avgränsningar  
Projektet tar bara hänsyn till hur mycket energi som har används för att montera de olika 

stommaterialen på plats för att bygga ett flerbostadshus. För att kunna göra detta har projektet 

avgränsats till att bara undersöka det energikrävande momentet för respektive stommaterial.  

Studien tar inte hänsyn till varken belysning eller uppvärmning av bodar och containrar 

etcetera. Studien tar inte heller hänsyn till om energin som har använts är förnybar eller icke 

förnybar.  

  

Studien avgränsas till att undersöka ett flerbostadshus om fyra plan beläget i Umeå. 

Referensobjektet är ett av hyreshusen i Kvarteret Sjörået på Tomtebo i Umeå.   
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2. Metod   
 

Detta avsnitt beskriver det tillvägagångssätt som har använts för att kunna genomföra 

projektet.   

2.1.  Faktainsamling   
För att projektet ska kunna genomföras har utgångspunkten tagits i en litteraturstudie av 

böcker, rapporter, tidigare utfärda examensarbete, artiklar, internetkällor m.m. Som en del av 

litteraturstudien har en kritisk granskning av källornas tillförlitlighet samt aktualitet företagits. 

Utvärderingen av litteraturstudie baseras på bland annat författare, år och uppskattad 

trovärdighet. Insamling av fakta görs för att få en god vetenskaplig grund att stå på.  

  

En del av analysen utgår från rapporten Livscykelanalys med fokus på energianvändning 

under tillverkningsfasen – en jämförelse mellan olika stommaterial av Mi Von Ahn. 

Förutsättningar gällande mängder material har överförts från Von Ahns rapport och används i 

projektet för att utföra energiberäkningar för de olika stommaterialen.  

2.2.  Personlig kommunikation  
Då litteraturstudien inte ger tillräckligt mycket information om studerande ämnet, har det 

förekommit enstaka samtal med olika aktörer inom byggbranschen under projektets gång, 

men dessa samtal ska inte misstas för intervjuer. De aktörer inom byggbranschen som har 

kontaktats är bland annat Peab, Swerock, Martinsons, Lindbäcks och E.D. Knutsen Maskin. 

Genom att ha samtal med dessa aktörer har det varit möjligt att kunna bedöma det 

energikrävande momentet för de tre stomalternativen.   

 

Genom att använda sig av personlig kommunikation finns det alltid risk för att tolknings fel 

har kunnat uppstå.  Nackdelen med metoden är att det har varit svårt att komma i kontakt med 

rätt person, så en del av tiden förlorades.  

2.3.  Antaganden  
Resultatet av detta examensarbete baseras på olika antagande som har gjorts för att kunna 

genomföra projektet, då resurserna att utgå från var begränsade.  Svagheten med denna metod 

är att de antagande som gjorts för referensobjektet inte har kunnat verifieras efteråt i 

praktiken, så en viss osäkerhet kring resultatet erhålls.  

2.4.  Simuleringar i TorkaS  
För att kunna prognostisera uttorkningstiden för platsgjuten betong har datorsimuleringar 

utförts i programmet TorkaS. Uttorkningstiden för betongstommen är avgörande för hur lång 

tid fläktarna ska has igång. Betongreceptet som har använts i TorkaS tillhandahålls från 

Swerock och de datum som har matats in i programmet har kunnat tas fram med hjälp av 

Peab.  

  

Det har utförts totalt två stycken simuleringar, en simulering för ett mellanbjälklag och en 

simulering för takbjälklag. Inga simuleringar har gjorts för platta på mark; då det inte ingick i 

studien. Simuleringarna visar att det tar längre tid för mellanbjälklaget att torka ut byggfukten 

i jämförelse med takbjälklaget, då betongen ska nå godkänt kravnivå för den relativa 

fuktigheten. Uttorkningstiden för mellanbjälklaget ska pågå i 15 veckor, medan 

uttorkningstiden för takbjälklaget ska pågå i 13 veckor, båda bjälklag med tjocklek på 22 cm 

och dubbelsidig uttorkning. Anledningen till att takbjälklaget ska ha dubbelsidig uttorkning 

baseras på att takbjälklaget anses släppa genom fukt.  
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Då byggstarten för referensobjektet började i slutet av 2014 och på grund av att tidplanen för 

referensobjektet inte var tillgänglig, uppskattades ett datum för gjutningen för det första 

mellanbjälklaget. Med hjälp av Peab kom det fram till att gjutningen av bjälklagen skulle ske 

var 10:e arbetsdag och att tätt hus skulle fås efter sex veckor när ytterskalet på huset satt på 

plats.  

2.5.  Lyftkranar  
För att kunna lyfta ett element används lyftkranar som drar olika mycket el beroende på 

vilken hastighet som används samt storleken på elementet. Den stora strömförbrukaren är att 

lyfta lasten och kranarna drar bara ström när det lyfts, svängs, körs ut/in lasten (E.D. Knutsen 

Maskin AB, personlig kommunikation, 2016).  

  

Lyftkranar som har använts för stål med prefabricerad betong respektive för trä är av olika 

typer.  

För att veta när lyftkranarna drar el och vilken lyftspel dessa kranar har, kontaktades E.D. 

Knutsen Maskin.  För enkelhets skull antas att lyftkranarna används i full effekt och endast 

drar energi när elementen lyfts och sänks.  
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3. Referensobjekt  
  

Detta avsnitt har skapats för att läsaren ska kunna få en bild av referensobjektet, Kvarteret 

Sjörået på Tomtebo i Umeå, vilket används för att kunna genomföra detta projekt. Kvarteret 

Sjörået innefattar tre byggnader som består av flerbostadshus om fyra plan, vilka är 

projekterade av Sweco Umeå. I en tidigare studie utförd av Mi Von Ahn undersöktes 

referensobjektet i sin verkliga form, platsgjuten betong; Alternativ 1. Sedan anpassades 

konstruktionen för att undersöka ytterligare två stomalternativ; stål med prefabricerad betong, 

Alternativ 2 och trä, Alternativ 3. I studien undersöktes endast ett fack av ett av de tre husen, 

Hus C, med syftet att underlätta mängdberäkningar. Facket har en volym om cirka 1200 m
3
. 

Vid undersökning av de olika stomalternativen ingick mellanbjälklag och takbjälklag. 

Takbjälklaget antogs för enkelhets skull vara samma som mellanbjälklag. Bottenbjälklaget, 

taket, fasaden, fönstren, dörrarna, balkongerna m.m. ingick inte i undersökningen, då dessa 

ansågs lika oberoende val av stomme (Von Ahn, 2016).  

Målet med den tidigare studien var att komma fram till för- och nackdelar med de olika 

stommaterialen med avseende på energianvändning under tillverkningsfasen av stommarna. I 

detta projekt används samma referensobjekt med syftet att analysera och jämföra dessa 

stommaterial med avseende på hur mycket energi som förbrukas under produktionsfasen.  

För att läsaren ska kunna få en bättre bild av referensobjektet har två bilder tagits på 

referensobjektet från Von Ahns rapport. Där ena visar planritningen och den andra visar 

sektionen av Hus C, se figur 1 och figur 2.   
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Figur 1. Planritning över studerat fack i Hus C, där facket är markerat med streckad linje (Von Ahn, 2016)  

  
Figur 2. Sektion av Hus C (Von Ahn, 2016)  
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3.1.  Alternativ 1: Platsgjuten betong  
Bärande väggar består av platsgjuten betong och finns i två olika tjocklekar, VT1; 220 mm 

och VT2; 200 mm. Se figur 1. 

Fasadpelarna är i stål och av typen VKR
1
 90 × 90 × 6,3 med en höjd på ungefär 2,8 m.  

Bärande bjälklag består av platsgjuten betong och är 220 mm tjock.  

Ytterväggarna består av lättare träkonstruktion och dess uppbyggnad redovisas i tabell 1.  

 
Tabell 1. Uppbyggnad på ytterväggarna (Von Ahn, 2016)  

 
Yttervägg  

Fasadbeklädnad  

34×70 spikläkt  

80 mm skalmursskiva  

9 mm vindskyddsgips  

45×145 mm reglar s600 + 145 mm isolering  

0,2 mm platsfolie  

45×45 mm reglar s450 + 45 mm isolering  

12,5 mm gips  

 

3.2.  Alternativ 2: Stål med prefabricerad betong  
För Alternativ 2 har Mi Von Ahn dimensionerat stålkonstruktionen i programmet StruSoft 

Frame Analysis med hjälp av Sweco.  

Denna konstruktionslösning består av prefabricerade håldäcksbjälklag med pelare och balkar i 

stål. Bjälklagens tvärsnitt är 265 mm och bjälklagselementen gjuts maskinellt med bredden 

1,2 meter. Tvärsnittsarean är 0,211 m
2
 och elementvikten är 527 kg/m per bjälklag.   

Denna konstruktionslösning dimensionerades till att bestå av HSQ
2
-balkar, VKR-pelare och 

CHS
3
-rör för stomstabilisering. Ytterväggarnas uppbyggnad för detta alternativ är detsamma 

som för Alternativ 1. Innerväggarna och lägenhetsavskiljande vägg är också uppbyggda i lätt 

träkonstruktion (Von Ahn, 2016).  

Betongelementet tillverkas i fabriken för att sedan transporteras till byggarbetsplatsen och 

därefter monteras de med hjälp av kran. Pelarna och balkarna monteras med en mindre kran 

på grund av dess låga egentyngd och monteringen går snabbt med förutsättningen att 

stålprofilerna är kapade i rätt längd (Tengelin, et al., 2008).  

 

3.3.  Alternativ 3: Trä  
I detta alternativ valdes att ha en konstruktionslösning i KL-trä som leverantören Martinsons i 

Bygdsiljum tillhandahåller. Både bjälklags- och väggelementen tillverkas i fabriken, för att 

sedan transportera de färdiga elementen till byggarbetsplatsen (Von Ahn, 2016).  

När träelementen finns på byggarbetsplatsen, monteras dessa med hjälp av lyftkranar.  

Bjälklagens bärande ytterväggarnas och bärande innerväggarnas uppbyggnad redovisas i 

tabell 2, tabell 3 samt tabell 4.  

  

 

 
 

                                                             
1 VKR, varmformade konstruktionsrör 
2 HSQ, svetsad Q-balk, även kallad för hattbalk 
3 CHS, konstruktionsrör i stål 
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Tabell 2. Uppbyggnad på bjälklagen i Martinsons byggsystem i KL-element (Von Ahn, 2016)  

Bjälklag  

70 KL-trä  

45 × 220 mm liv LK20  

56 × 180 fläns L40c  

170 mm isolering  

45 × 220 mm reglar  

70 mm isolering  

28 × 70 läkt cc300  

13 mm gips  

 
  

  
Tabell 3. Uppbyggnad på bärande ytterväggar i Martinsons byggsystem i KL-element (Von Ahn, 2016)  

Yttervägg  

Fasadbeklädnad tillkommer  

22 × 70 läkt stående S600  

Vindskyddsväv  

12 × 70 plywood S600  

70 mm isolering  

45 × 140 mm reglar stående S600   

70 + 70 mm isolering   

0,2 byggfolie  

120 mm KL-trä  

15 mm brandgips  

 
  

  
Tabell 4. Uppbyggnad på bärande innerväggar i Martinsons byggsystem i KL-element (Von Ahn, 2016)  

Innervägg  

15 mm brandgips  

120 mm KL-trä  

15 mm brandgips  
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4. Fukt  
  

Detta avsnitt har skapats för att läsaren ska kunna få en förståelse för sambandet mellan fukt 

och behovet av uttorkning av fukt. Nedan beskrivs den grundläggande fuktmekaniken.  

4.1.  Fukt i luft  
Luft innehåller alltid en viss mängd vattenånga och som är beroende av luftens temperatur. 

Varm luft innehåller mer vattenånga än kall luft och den maximala möjliga mängden 

vattenånga som luften kan innehålla vid en viss temperatur kallas mättnadsånghalt, vs och 

anges i g/m
3
. Ånghalten varierar med temperaturen och sambandet mellan ånghalten och 

mättnadsånghalten kallas relativ fuktighet, RF och anges i procent. Den temperatur då luften 

är vattenmättad och börjar avge vattendroppar kallas daggpunkten, och inträffar då den 

relativa fuktigheten är 100 % (Petersson, 2013; Sandin, 1997). Den relativa fuktigheten 

utomhus kan uppskattas vara runt 85 % vintertid och runt 70 % sommartid (Johansson, 2012).  

Alla byggnadsmaterial är mer eller mindre porösa, porerna innehåller fukt som står i kontakt 

med omgivande luft. När ett materials fuktinnehåll ska studeras, måste det tas hänsyn till 

luftens förmåga att ta upp och avge fukt på grund av fuktinnehåll och temperatur (Nevander & 

Elmarsson, 1994; Johansson, 2012).  

4.2.  Fukt i material  
Fukt i material kan bindas antingen kemiskt eller fysikaliskt. Fukten som binds kemiskt är så 

pass fixerad att den ingår i materialets torra struktur, medan fukten som binds fysikaliskt finns 

i materialets porer och hålrum, vilken kan förångas bort vid +105C (Nevander & Elmarsson, 

1994). För att ange den mängd fukt som finns i ett material används begreppet fukthalt, w. 

Fukthalten, w anger materialets fuktmängd och beskriver mängden vatten i kg per volym 

material m
3
 (Petersson, 2013; Nevander & Elmarsson, 1994).  

4.3.  Fukt i jämvikt  
Materialen strävar efter att stå i jämvikt med fuktförhållandena i omgivningen. När den 

omgivande luften är fuktigare än materialen, absorberar materialen fukten och när det är 

motsatt reaktion kallas desorption. När materialen är i kontakt med fuktig luft, vatten eller 

annat material, kan hastigheten och mängden fukt som ska absorberas eller avges påverkas.  

Materialen kan ta upp fukt på två olika sätt, där ena beror på omgivande miljöns relativa 

ånghalt och när omgivningens relativa ånghalt minskar släpper materialet ifrån sig fukt tills 

det når fuktjämvikt. Det andra sättet är genom kapillärsugning, där det tas för givet att 

material är i kontakt med fritt vatten (Fernström & Granath, 2014; Petersson, 2013).  

4.4.  Fuktkällor  
Fuktkällor är sådana belastningar som har med vatten och vattenånga att göra (Petersson, 

2013). Nedan beskrivs vilka sorts fuktkällor som finns.  

4.4.1. Nederbörd  
Nederbörd avser regn, snö eller hagel och har stor betydelse för fuktinnehållet i ett 

byggmaterial eller i en byggnadsdel (Petersson, 2013).  

4.4.2. Luftfukt  
Luftfukt avser vattenånga såväl i inomhusluften som i utomhusluften (Petersson, 2013). 

Mängd vattenånga som luften innehåller beror på temperatur och relativ fuktighet 

(Fernström & Granath, 2014).  
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4.4.3. Byggfukt  
Det överskott på vatten som finns i byggmaterial vid tillverkning eller leverans och den fukt 

som tillkommer under byggnadstiden kallas för byggfukt (Teknikhandboken, u.å.). Nederbörd 

och vattenläckage bidrar till en högre fukt i material och mängden byggfukt skiljer sig från 

fall till fall, då det beror av fuktnivån i uttorkningens startläge samt materialets 

utgångsjämvikt i förhållande till omgivningen (Nevander & Elmarsson, 1994). Både 

inbyggnadsfukthalten i materialet och omgivningens relativa fuktighet avgör mängden 

byggfukt i ett material.  

Exempelvis om två konstruktioner med samma inbyggnadsfukthalt befinner sig i miljöer där 

den relativa fuktigheten inte är detsamma, kommer konstruktionerna att ha olika mängder 

byggfukt (Johansson, 2012).    

  

Byggfukten ska torka ut innan fuktinnehållet i byggnaden är i jämvikt med omgivningen 

(Teknikhandboken, u.å.). Syftet med detta är att undvika fuktproblem, varje enskild 

byggmaterial tål olika mycket fukt, vilket anges som kritisk relativ fuktighet, RFkrit. Trä och 

träbaserade material har ett kritiskt fukttillstånd mellan 75 och 80 % RF, medan det kritiska 

fukttillståndet för betong ligger mellan 90 och 95 % RF (Almgren, et al., 2013).   

Betong är ett exempel på ett byggmaterial som har stor mängd av byggfukt och som bör ges 

möjligheten att torka upp innan täta ytskikt monteras (Teknikhandboken, u.å.). Allt vatten 

som tillförs betongen genom härdning blir byggfukt, då en del av vattnet binds kemiskt och en 

del fysikaliskt och det är endast det obundna fria överskottsvattnet som anses som byggfukt 

(Johansson, 2012). 

4.4.4. Läckage  
Läckage avser otätheter i konstruktionen som släpper igenom vatten eller fukt (Petersson, 

2013).  

Om konstruktionen inte är tillräckligt tät slösas tillförd värme bort genom otätheterna. 

Tillförsel av värme kräver energi och om tillförd värme slösas bort; måste energin ersättas för 

att hålla rätt inomhustemperatur för uttorkning av betongelement (Fernström & Granath, 

2014).  
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5. Uttorkning  
  

Torktiden för betongen är en långsam process, och genom att använda byggmaterial med små 

vattenmängder och väderskydd under byggnadstiden kan byggfukten minskas 

(Teknikhandboken, u.å.).  

Uttorkning av betong styr tidsplanen och färdigställandet, då det ställs allt hårdare krav på att 

byggtiderna ska göras på kortare tid. Detta innebär att i tidigt skede av projektet bör det 

planeras för hur uttorkningen ska genomföras. Vid planeringen ska även tas hänsyn till val av 

konstruktionslösning, betongkvalitet och ytskikt, då dessa har stor påverkan på tidsåtgången 

för uttorkning (Almgren, et al., 2013).  

Uttorknings process delas i tre skeden baserat på uttorkningshastighet i förhållande till tiden 

(Fernström & Granath, 2014).  

5.1.  Skede 1  
I skede 1 är ytan på materialet blött och fuktvandringen i materialet förflyttas kapillärt, det vill 

säga att fukt i vätskefas förflyttas i materialets porer. Uttorkning sker med hjälp av 

avdunstning från materialytan. Möjligheten att påverka uttorkningen som störs är under denna 

fas av uttorkningsprocessen. Detta görs genom att eftersträva låg ånghalt i luften som omger 

materialet, hög temperatur hos materialet och stor lufthastighet vid materialets yta (Fernström 

& Granath, 2014; Petersson, 2013).  

5.2.  Skede 2  
I det här skedet vill materialets yta vara i jämvikt med omgivningen och ånghalten i materialet 

är högre än mättnadsånghalten. Med hjälp av diffusion, det vill säga att vattenånga förflyttar 

sig från fuktiga material eller fuktig luft till torrare material eller torr luft, kan materialets yta 

ställas sig i jämvikt med omgivningen, detta medför att uttorkningshastigheten i skede 2 blir 

betydligt långsammare. Fukten som finns inne i materialet tas sig längre in mot materialets 

mitt. Uttorkningshastigheten kan snabbas på genom att ha låg ånghalt i luften som omger 

materialet och hög temperatur hos materialet (Yousif & Makdesi Elias, 2014; Petersson, 

2013).  

5.3.  Skede 3  
I detta skede sker fukttransporten i form av ånga och ånghalten i hela tvärsnittet är lägre än 

mättnadsånghalten (Fernström & Granath, 2014; Yousif & Makdesi Elias, 2014).  

5.4.  Mätdjup  
När den relativa fuktigheten för ett betongbjälklag vill mätas måste det skiljas mellan de olika 

mätdjupen. Ett byggnadselement kan ha enkelsidig eller dubbelsidig uttorkning, detta beror på 

hur uppbyggnaden ser ut (Yousif & Makdesi Elias, 2014).   

5.4.1. Ensidig uttorkning   
Vid ensidig uttorkning tar torktiden dubbel så lång tid jämfört med dubbelsidig uttorkning. 

Torktiden beror på material, konstruktion och omgivande miljö (Teknikhandboken, u.å.). 

Mätdjupet vid ensidig uttorkning motsvarar ett djup på 40 % av konstruktionen mätt från 

betongens övre yta (Yousif & Makdesi Elias, 2014).  

5.4.2. Dubbelsidig uttorkning  
Det ekvivalenta mätdjupet är 0,2 d, där d är plattans tjocklek. Ett exempel på dubbelsidig 

uttorkning efterlikna ett mellanbjälklag, där uttorkningen sker åt två håll (Yousif & Makdesi 

Elias, 2014).  
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6. Torkmetoder  
  

I detta avsnitt beskrivs två olika torkmetoder som kan vara aktuella för projektet.   

Olika byggmaterial tål olika mycket fukt, vilket brukar anges som kritisk relativ fuktighet, 

RFkrit. För att undvika risker med fuktskador i materialen är det viktigt att uttorkningen måste 

ske till den RF som underskrider vad materialen tål (Almgren, et al., 2013).  

  
Tabell 5. Kritisk relativ fuktighet för olika byggmaterial enligt SP rapport 2004 (Almgren et al, 2013)  

Material  Kritiskt 

fukttillstånd  

Trä och träbaserade material  75 – 80 % RF  

Gippskivor med papp  80 – 85 % RF  

Mineralullsisolering  90 – 95 % RF  

Betong   90 – 95 % RF  

  
Tabell 6. Kritisk relativ fuktighet i underlaget före montage av ytskikt på betong enligt AMA Hus 11 (Almgren et al, 

2013)  

Ytskikt på betongunderlag  Kritisk RF  

Trä  60 %  

Trä med underliggande plastfolie  60 – 90 %  

Limmad textilmatta  90 %  

Limmade korkplattor  85 %  

Limmad linoleummatta  90 %  

Limmad plastmatta  85 – 90 %  

Limmad gummimatta  85 %  

  

6.1.  Ventilation och värme  
Ventilation och tillförd värme är en välbeprövad metod för att torka konstruktioner. Denna 

välbeprövade metod syftar till att mesta möjliga fuktmängd förs bort med minsta möjliga 

energiåtgång.  

Uppvärmd uteluft ersätter den fuktiga luften och som följd torkar materialet ut. För att 

ventilation och värme ska tillämpas krävs det att byggnaden är tät innan den styrda värmen 

påbörjar.  Under vintertid har utomhusluften en hög relativ fuktighet, denna fuktighet minskar 

vid värmning, vilket förbättrar uttorkningen. Ett bra resultat uppnås genom att kombinera en 

hög luftomsättning med värmen. För att uppnå en optimal torkning bör värmen från 

värmefläktarna värma utomhusluften samt täcka de förluster som sker genom väggar, golv 

och tak (Fernström & Granath, 2014).  

6.2.  Avfuktare  
Avfuktare kan sättas in i byggnaden när ventilation och tillförd värme inte är tillräckligt och 

när det fås för höga fuktnivåer inomhus. Utrymmet som ska avfuktas bör vara tätat från 

utomstående uppfuktning. Avfuktare kan användas vid temperaturer över 15C (Fernström & 

Granath, 2014).  

6.3.  Materialets påverkan  
Lägre vattencementtal, vct, har sina fördelar och nackdelar. Fördelen med en lägre vct är att 

cementpastan blir tätare och mängd fukt blir mindre, då cementpastan är mindre benägen att 

ta upp vatten, vilket resulterar i att torktiden ofta blir kortare. Nackdelen med lägre vct är att 
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fukten har det svårare att transporteras till ytan (Fernström & Granath, 2014; Almgren, et al., 

2013).  

 

6.4.  Årstider  
Årstiden har en stor inverkan på hur fukten transporterar sig. Under vintertid blir 

utomhusluften kallt och fuktigt medan det är varmt och torrt inomhus. På vinter vandrar 

fukten från hög ånghalt till lägre och när kall luft kommer in i bygganden värms den upp och 

den relativa fuktigheten sjunker. Temperaturskillnad mellan utomhus och inomhus blir 

mindre under sommartid, men problem kan uppkomma när utomhustemperaturen är mycket 

högre än inomhustemperaturen. Då den varma utomhusluften kyls och den relativa 

fuktigheten ökar som följd (Fernström & Granath, 2014).  

6.5.  Betongens hållfasthetstillväxt  
Det finns flera faktorer som kan påverka betongens hållfasthetstillväxt och det är viktigt att ta 

reda på vilka faktorer som är mest styrande, så att gjutningen kan planeras på ett bra sätt.  

 

Faktorer som kan påverka hållfasthetstillväxten är betongreceptet, blandning och transport, 

gjutmetod, härdningsförhållande, formrivning, täckning och isolering av konstruktionen i 

samband med arbetsutförandet samt täckning av konstruktionen efter formrivning (Cementa, 

2014).  

  

Vid rivning av bärande formar för bjälklag ska betongen ha uppnått minst 70 % av 

sluthållfastheten (Cementa, 2014). När formen rivs tidigt riskerar betongen att få oönskade 

deformationer eller få smärre skador och i värsta fall rasar betongelementen (Almgren, et al., 

2013).  
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7. Fuktberäkningsprogram  
  

Planering av en god uttorkningsprocess är a och o, och det är därför det finns flera existerande 

metoder och hjälpmedel som kan tillämpas. I detta avsnitt kommer det program som har 

använts för uppskattning av betongbjälklagens torkningstid att behandlas.    

7.1.  TorkaS  
TorkaS är ett svenskt fuktberäkningsprogram framtagen i Lunds Tekniska Högskola, 

programmet används för att värdera uttorkningstiden för en nygjuten betongplatta eller 

nygjuten betongbjälklag. Programmet har ett antal förvalda data inlagda, men det går att mata 

in specifik gjuttemperatur, typ av form, täckning m.m. TorkaS räknar ut den relativa 

fuktigheten i betongen för varje dygn från det datum det göts fram till ett angivet datum. 

Programmet använder sig av SMHIs klimatdata, men värdena går att ändras manuellt om så 

önskas (Yousif & Makdesi Elias, 2014; Almgren, et al., 2013).  

   

  
Figur 3. Visar fuktberäkningsprogrammet TorkaS version 3.2. Indata matas in under flikarna Förutsättningar respektive 
Torkklimat.  
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8. Energi i produktionsskedet  
  

Energiåtgången påverkas av den fukten som finns i byggmaterialen, det vill säga byggfukten. 

Materialets mängd vatten varierar på grund av förändringar i den relativa fuktigheten, då 

kondensation kan uppkomma.  

När materialets porer fylls med vatten ökar värmeledningsförmågan, på grund av att vatten 

har högre densitet och högre värmeledningsförmåga. Värmen transporteras från den varma 

sidan, där vattnet övergår i form av gas, till den kalla sidan, där vattnet kyls till vatten igen. 

Materialet blir tätare, vilket ger det möjligt för värmen att passera. För att ett material ska 

torka bort byggfukten måste en viss mängd energi tillföras, och energitillförseln tillförs för att 

materialet ska avhålla sig från nedkylning (Fernström & Granath, 2014).  

  

Energiåtgången påverkas också av produktionsenergin. Produktionsenergi är den sorts energi 

som används i produktionsskedet på byggarbetsplatser, och i denna sorts energi kan 

exempelvis vara den energi som går till byggkranar, bodar och liknande (Larsson & Larsson, 

2011). 

  

9. Energieffektivisering hos byggnader  
  

Energieffektivisering hos byggnader handlar om att göra energianvändningen så ekonomiskt 

effektiv som möjligt för brukarna och så hållbart som möjligt för samhället. Detta leder till en 

minskning på miljö- och klimatbelastningen genom att använda sig av effektiva tekniska 

lösningar (Wingfors, 2016).  

Idag står bostäder för en stor del av energianvändningen i Sverige och Energimyndigheten 

bekostar olika typer av satsningar för att företag ska minska sin energianvändning, med syftet 

att bebyggelsen ska bli mer resurseffektiv (Energimyndigheten, 2015; Energimyndigheten, 

2017).  

  

Det läggs stort vikt på att energieffektivisera byggnader under dess driftfas, då en etablerad 

uppfattning säger att driftfasen står för 85 procent av en byggnads totala energianvändning på  

100 år medan byggnadens produktionsfas står för 15 procent. Genom att prioritera 

energieffektiviteten hos byggnader under dess driftsfas har fört med sig att energifördelningen 

förflyttats till en ökad andel i produktionsfasen. 

Trots att byggprojekten uppfattas som en övergående process, som upphör när huset står 

färdig, ställs krav på att byggtiden ska göras på kortare tid för att sänka kostnaderna i 

byggprojekten. Detta innebär att torkprocessen måste snabbas upp med en ökad 

energianvändning som följd (IVA, 2014).  

 

För att kunna spara energi på byggarbetsplatser är det viktigt att använda sig av smarta 

lösningar som kan göra byggprocessen mer miljövänligt. Eftersom stort fokus läggs på att 

energieffektivisera byggnader och göra de så energisnåla som möjligt har lett till att den 

tekniska utvecklingen går framåt (Artesana, 2014).  

Byggmaskiner som exempelvis byggkranar har varit en stor energiförbrukare som på senare 

tid blivit mer energieffektiva. Uthyrning av fordon, maskiner och verktyg är ett sätt att  

energieffektivisera byggandet ännu mer, då fler kan använda och utnyttja dem (Artesana, 

2014).  

  

En anledning till varför det inte är så aktuell att kolla hur mycket energi det går åt vid en 

bostads bebyggelse kan det beror på att insamling av data för byggskedet är mycket mer 

kostsamt i jämförelse med driftskedet (Erlandsson, 2014). 
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10.  Resultat  
  

I detta avsnitt redovisas energianvändningen för respektive stommaterial. För att kunna 

genomföra projektet har en del antagande gjorts.  

Som tidigare nämndes utgår studien från det energikrävande momentet för respektive 

stomalternativ. Det energikrävande momentet för platsgjuten betong bedömds att vara 

uttorkningen av betongelementen, då det krävs fläktar som i stort sätt förbrukar mycket 

energi. Det energikrävande momentet för stål med prefabricerade betong respektive för 

trästommen bedöms att vara användningen av lyftkranar som är anpassade efter 

byggelementens tyngd.  

 10.1.   Platsgjuten betong  
Fullständiga resultat för Alternativ 1 kan ses under bilaga 1, 2 & 3.  

För Alternativ 1 kommer golvet att bestå av ångspärr och parkett. Ångspärren bedöms ha en 

kritisk relativ fuktighet på 90 %, se tabell 6, det betyder att betongen måste nå godkänt 

kravnivå för den relativa fuktigheten på 90 %. För att vara på den säkra sidan väljs den 

relativa fuktigheten för betong på 89 %, det vill säga att betongen ska torka ut till 89 %. 

Fläktarna kommer att behövas tills uttorkningen sker till en RF som underskrider vad 

ytskiktet på betongunderlaget tål innan materialet och betongen sammanfogas. Detta görs för 

att undvika framtida fuktproblem.   

  

Nedan visas de datum som matades in i programmet TorkaS.  

• Gjutningen för första mellanbjälklaget uppskattas ske den 02 mars 2015. 

• Gjutningen för andra mellanbjälklaget uppskattas ske den 16 mars 2015.  

• Gjutningen för tredje mellanbjälklaget uppskattas ske den 30 mars 2015. 

• Gjutningen för takbjälklaget uppskattas ske den 13 april 2015. 

• Tätt hus uppskattas fås den 08 juni 2015, det vill säga 14 veckor efter första 

gjutningen. 

• Torkningen bestäms börja den 08 juni 2015, den dagen det fås tätt hus.  

• Slut torkning uppskattas den 26 oktober 2015. Detta är inte det slutgiltiga datumet för 

slut torkning då RF i betongen måste kontrolleras.  

  

För cementtypen valdes byggcement, vattenhalten antogs vara 192 l/m
3 

vid normal torkning.  

Simuleringar utfördes under förutsättningen att inomhustemperaturen erhålls 18C och 60 % 

RF inomhus. För att säkerställa att gjutningarna inte skedde under vintertid hämtades data för 

utomhustemperaturen från SMHIs databas, se bilaga 4. Anledningen till att inte gjuta vintertid 

var för att vattencementalet ligger på 0,55. För vintergjutning rekommenderas att ha ett lägre 

vattencementtal som medför att cementpastan blir mindre benägen att ta upp vatten. 

Betongens hållfasthetsklass valdes till C28/35 och rivningen av form skedde fyra dygn efter 

gjutningen, se bilaga 1, då tillräckligt hållfasthet erhållits före formrivning. Under byggskedet 

antogs vindstilla och en gjuttemperatur på 20C.    

  

Det ska finnas totalt fyra fläktar i Hus C, där en fläkt placeras vid trapphuset på varje plan. Att 

fläkten placeras vid trapphuset är en viktig åtgärd för att skapa en bra luftomsättning och 

säkerställa att byggnaden erhåller en jämn temperatur.  

För att skapa ett bra inomhusklimat valdes fläktar med effekten 28 kW vardera, som placeras i 

Hus C vid trapphuset på varje plan; för att värmen ska få så stor spridning som möjlig. Det 

betyder att fyra fläktar behövs då det är fyra plan, från torkstart 2015-06-08 till omkring 2015- 
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09-22, det vill säga att fläktarna ska användas i ungefär 15 veckor, 24 timmar om dygnet. 

Gällande fläktarna har ett antagande gjorts att de är på full effekt under dess användning.  

  

Energibehovet för Alternativ 1 utgår från den tid då första bjälklaget göts fram till att 

betongen nådde godkänt kravnivå för den relativa fuktigheten på 89 % RF.  

Uttorkningstiden för Alternativ 1 sätts till 15 veckor, vilket innebär att fyra stycken fläktar 

med effekt på 28 kW vardera ger en energiförbrukning på 282 240 kWh. Se nedan.  

  

Energianvändning = 4 𝑠𝑡. 𝑓𝑙ä𝑘𝑡𝑎𝑟 × 28 𝑘𝑊ℎ × 15 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑜𝑟 × 7 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 × 24ℎ = 282 240 
𝑘𝑊ℎ.  Men denna energiförbrukning är för hela Hus C, då fläktarna placeras vid trapphuset i 

varje plan, vilket innebär att resulterande energianvändning bör delas med två, då det antas att 

vara hälften av energiförbrukningen går till det undersökta facket. Detta innebär att 141 120 

kWh förbrukas för utförande att facket i Alternativ 1, platsgjuten betong.    

 10.2.   Stål med prefabricerad betong  
På grund av att betongbjälklagen väger mycket mer än övriga stomelement, har det endast 

tagits hänsyn till energiförbrukning för betongbjälklagen, dvs. att ytterväggar och innerväggar 

i trä samt HSQ-balkar och VKR-pelare utesluts. Det antas att när betongbjälklagen för plan 1 

ska lyftas, ska övriga stomelement för plan 1 vara färdig monterade. När betongbjälklagen i 

plan 1 sitter på plats ska övriga stommaterial monteras för plan 2, för att sedan montera 

betongbjälklagen i plan 2 och så vidare.  

  

På grund av informations- och tidsbrist har det inte kommits fram till hur många betongplattor 

som ska används för byggandet av det undersökta facket, vilket blir det svårt att utföra 

energiberäkningar för detta stomalternativ på ett relativt rättvist sätt.  

I rapporten av Mi Von Ahn står att bjälklagselementen har en bredd på 1,2 m och 

elementvikten är 527 kg/m bjälklag. I tillägg till angivelserna i föregående mening har 

bjälklagselementen för enkelhets skull antagits en längd om 7,65 meter med dessa antaganden 

som utgångspunkt har därefter vikten på varje element beräknats som kvadratmeterangivelsen 

för elementet multiplicerat med den totala kvadratmeterytan för varje element vilket ger en 

total vikt för varje element om 4,0 ton. Utöver vikten på varje enskilt element har antalet 

element beräknats till 13 stycken i varje plan.   

  

Lyftkranarna som används i detta fall är av typen 130 EC-B och denna sorts kran används för 

att lyfta last på ungefär 6 ton och har ett lyftspel på 22 kW (Liebherr, u.å.). Lyfta last på 6 ton 

kommer man 20 m/min med 22 kW full hastighet. För att sänka last på 6 ton används 60 % av 

22 kW för att hålla emot.   

  

Eftersom varje plan har en höjd på 2,5 m antas att för första planen av facket, lyfts elementen 

3,0 m och därefter sänks 0,5 m så att de sitter på plats. För andra planen lyfts elementen 5,5 m 

och därefter sänks 0,5 m och så vidare. Energiförbrukningen för lyfta betongelementen blir 

121,5 kWh. Se nedan.  

(3,0 𝑚 + 5,5 𝑚 + 8,0 𝑚 + 10,5 𝑚) × 13 𝑙𝑦𝑓𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑛 ÷ 20 × 22𝑘𝑊 = 386,1 𝑘𝑊ℎ 
Energiförbrukningen för att sänka last på 6 ton är 60 % av 22 kW i full hastighet för att hålla 

emot (Liebherr, u.å.) Vilket resulterar i en energiförbrukning på 17,16 kWh för att sänka 

lasten. Sen nedan.  

(0,5 𝑚 + 0,5 𝑚 + 0,5 𝑚 + 0,5 𝑚) × 13 𝑠ä𝑛𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑛 ÷ 20 × 22𝑘𝑊 × 0,60 

= 17,16 𝑘𝑊ℎ  

Den totala energiförbrukningen för Alternativ 2 är 403,26 kWh.  
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 10.3.   Trä   
Eftersom byggnaden i Alternativ 3 undersöktes i KL-trä, där det färdiga stommen byggs i 

fabrik för att sedan transporteras till byggarbetsplatsen, har det antagits att trästommen byggs 

i moduler, där varje modul väger cirka 12 ton. Detta antagande baseras på liknande 

konstruktioner för flerbostadshus byggd i KL-trä (Lindbäcks, personlig kommunikation, 

2017).  

  

För referensobjektet antas att det går tre moduler per plan, där varje modul väger runt 12 ton 

med en höjd på 2,5 m. Eftersom varje plan i referensobjektet har en höjd på 2,5 m antas att för 

plan 1, lyfts modulerna 3,0 m och därefter sänks 0,5 m. För plan 2 lyfts modulerna 5,5 m och 

därefter sänks 0,5 m och så vidare.   

  

Kranarna som används till trästommen är av typen 250 EC-B och denna kran används för att 

lyfta last på 11,7 ton och har ett lyftspel på 45 kW. Lyfta last på 11,7 ton kommer man 20 

m/min med 45 kW full hastighet (E.D. Knutsen Maskin AB, personlig kommunikation 2016).  

  

Nästa antagande är att byggkranarna används i full hastighet när lasten lyfts för enkelhets 

skull, vilket resulterar i att energiförbrukningen för lyfta modulerna blir 182,25 kWh. Se 

ekvationen nedan.  

(3,0 𝑚 + 5,5 𝑚 + 8,0 𝑚 + 10,5 𝑚) × 3 𝑙𝑦𝑓𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑛 ÷ 20 × 45𝑘𝑊 = 182,25 𝑘𝑊ℎ  
  

Energiförbrukningen för att sänka last på 11,7 ton är 60 % av 45 kW i full hastighet för att 

hålla emot (E.D. Knutsen Maskin AB, personlig kommunikation, 2016). Vilket resulterar i en 

energiförbrukning på 8,1 kWh för att sänka lasten. Sen nedan.  

(0,5 𝑚 + 0,5 𝑚 + 0,5 𝑚 + 0,5 𝑚) × 3 𝑠ä𝑛𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑛 ÷ 20 × 45𝑘𝑊 × 0,60 = 8,1 
𝑘𝑊ℎ Den totala energiförbrukningen för Alternativ 3 är 190,35 kWh.  

 10.4.   Resultat från tidigare studien  
Denna rubrik har skapats för att läsaren ska få en förståelse till varför det är viktigt att beakta 

energianvändningen från materialutvinning till färdig byggnad. Resultat från tidigare studien 

beaktas endast i detta avsnitt. Då diskussionen och slutsatser bara baseras på det resultat som 

har fåtts för energiförbrukning under produktionsfasen.  

  

I tidigare avsnitt förklarades att referensobjektet, ett fack av ett av husen i Kvarteret Sjörået på 

Tomtebo i Umeå, undersöktes i en tidigare studie av Mi Von Ahn. Målet med den tidigare 

studien var att komma fram till för- och nackdelar med de olika stommaterialen med avseende 

på energianvändning för stommarna under dess tillverkningsfas. Processerna som studerades 

var utvinning, bearbetning och transport av råmaterial, tillverkning av material inklusive 

interna transporter samt transporter av färdigt material till Umeå. Resultatet som erhölls 

bortser från slags energi.  

Resultatet för den tidigare studien visade att platsgjuten betong använde minst energi under 

dess tillverkning, medan stål kombinerad med prefabricerad betong använde så mycket som 

cirka 25 procent mer energi än platsgjuten betong. Trästommen hade en högre 

energianvändning under dess tillverkningsfas än Alternativ 1 och Alternativ 2, trots den stora 

energianvändningen för cementtillverkning. Tydligen gick det mycket energi åt att torka 

virket i tillverkningen av KL-trä. För att läsaren ska ha en bättre bild av detta resultat 

rekommenderas att läsa rapporten  

Livscykelanalys med fokus på energianvändning under tillverkningsfasen – en jämförelse 

mellan olika stommaterial av Mi Von Ahn.  
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Nedan presenteras tabell 7 som redovisar energianvändningen för de tre studerade 

stommaterialen under tillverkningsfasen, energianvändning som går åt transporterna av 

stommaterialen och energianvändning under produktionsfasen.   

 

Energianvändning anges i MJ, där 3,6 MJ motsvarar 1 kWh (Kastberg, u.å.).   

  
Tabell 7. Redovisar energianvändningen för de studerade stommaterialen, där mängd energianvändning för tillverkningsfas 

och produktionsfas fås ur rapporten Livscykelanalys med fokus på energianvändning under tillverkningsfasen – en jämförelse 

mellan olika stommaterial av Mi Von Ahn  

  Tillverkningsfas  Transport   Produktionsfas  Total  

Platsgjuten 

betong  

796 716,57 MJ  18 341,53 MJ  1 016 064 MJ  1 831 122,1 MJ  

Stål med pref. 

Betong  

1 007 473,37 MJ  46 193,43 MJ  1 451,736 MJ  1 055 118,536 MJ  

Trä   1 213 565,31 MJ  16 640,05 MJ  685,26 MJ  1 230 890,62 MJ  

  

Utifrån siffrorna som fås i tabell 7 blir Alternativ 2, stål med prefabricerade betong, mest 

gynnsam ur energi synpunkt, när tillverkningsfas, transport och produktionsfasen adderas 

ihop. I tredje plats kom trästommen och detta är ett klart exempel på att det inte räcker att 

endast kolla energianvändning för en fas, utan det är viktigt att kolla på helheten. Det ordnar 

sig inte att bara energieffektivisera byggnader för en viss fas, utan det bör skapas 

förutsättningar så att alla faser i byggprocessen effektiviseras.      
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11.  Diskussion kring produktionsfasens resultat  
 

Att inte manuellt mäta inomhustemperaturen ger en osäkerhetsmarginal till resultatet. Då 

varje betongbjälklag påverkas av värmen som kommer från underliggande plan, till exempel 

plan 2 påverkas av värmen som kommer från plan 1 och till plan 1 kommer in kall luft som 

kyler ner den uppvärmda luften, vilket leder till sämre förutsättningar för ett bra 

uttorkningsklimat. Då det antogs att inomhusklimatet hade en konstant temperatur på 18C 

finns det risk att detta antagande skiljer sig mycket från verkligheten. Dessutom omgivande 

klimat påverkar i stor grad uttorkningshastigheten för betongen.   

  

Resultatet för Alternativ 1 hade säkert sett annorlunda ut om det hade valts ett lägre 

vattencementtal, som gör att cementpastan blir tätare samt mindre mängd vatten frys, vilket 

innebär att uttorkningstiden för bjälklagen hade sett annorlunda ut. Om styrd torkning hade 

använts tills betongen hade nått godkänt kravnivå för den relativa fuktigheten på 90 % istället 

för  

89 %, torkningstiden hade varit en månad kortare, vilket innebär en minskning på 

energiförbrukning på en månad.  

  

Luftomsättning och luftläckaget togs inte till hänsyn vid beräkningen av uttorkningstiden, 

vilka hade påverkat i stor grad bjälklagens uttorkning och därmed uttorkningstiden och 

användningen av fläktarna. Samtidigt som det antogs att det skulle behövas fläktar på 28 kW, 

vilket inte behöver vara så, det hade säkert fungera lika bra med en fläkt med mindre effekt.   

  

För Alternativ 2, stål med prefabricerad betong, valdes det att bara undersöka 

betongbjälklagen, då dessa ansågs leda till större energiförbrukning än övriga stomelement. 

Betongbjälklagens antogs ha stor vikt i jämförelse med ytterväggarnas och innerväggranas i 

trä och pelarna i stål. Resultaten blev missvisande då dimensionering av betongbjälklagen inte 

kunde utföras på ett korrekt sätt, utan det antogs en dimension som skulle underlätta 

beräkningarna. Det behövdes verkliga mått för att garantera ett bra resultat.   

  

Resultatet för trästommen hade inte sett så annorlunda ut; om det hade använts kranar för att 

lyfta och sänka varje enskild byggelement istället för att lyfta och sänka en hel modul. Då 

lyftkranarna använde väldigt lite energi. Anledningen till att ha moduler beror på att det är 

smidigt och snabbt att montera dessa på plats, om varje enskild byggelement hade lyfts och 

sänks hade det inte varit så smidigt och det hade tagit mycket mer tid att montera dessa. 

 

Även om beräkningarna hade utgåtts från verkliga mått, vikt m.m. hade resultatet säkert varit 

detsamma, att trästommen är mest fördelaktig på grund av stommens lätta vikt, för då behövs 

det inte så stora lyftkranar. Näst fördelaktig är Alernativ 2, stål med prefabricerade betong, 

och sist platsgjuten betong då fläktar måste användas och dessa använder mycket energi.   

  

I övrigt måste det påpekas att beräkningarna utfördes utifrån det energikrävande momentet för 

varje stomalternativ. Det energikrävande momentet för varje stomalternativ koms det fram 

genom de samtal som hades med olika aktörer inom byggbranschen, då det hittades inga 

studier om detta.  
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12.  Slutsatser och rekommendationer  
  

Detta examensarbete baseras på ingenjörsmässiga antaganden utifrån gällande förhållanden, 

vilket ger en osäkerhetsmarginal på resultatet. Då olika byggprojekt har olika förutsättningar; 

vilka påverkar i stor grad energiåtgången, bör det utföras studier inför varje enskilt 

byggprojekt, och hitta på lämpliga tekniska lösningar, dels för tid är pengar och dels för att 

värna om miljön och hushålla med naturens resurser.   

  

Referensobjektet gav mig möjligheten att studera och analysera ett projekt som utmanade mig 

i flera aspekter. Där ena aspekt var att lära mig att använda programmet TorkaS, som aldrig 

tidigare använts och där tidigare lästa kurser inom Materiallära, betongteknik och tillämpad 

byggnadsfysik låg till grund för denna rapport. En annan aspekt var att jag behövde kontakta 

olika aktörer inom byggbranschen och det var inte så lätt att kontakta rätt person.  

Informationsbrist om produktionsfasens energianvändning ställde till problem, då det blev 

svårt att hitta rätt metod för att kunna genomföra detta projekt.   

 12.1.  Rekommendationer inför framtida studier  
Redan vid förstudiefasen bör beställarna efterfråga lämpliga byggmetoder som medför lägre 

energianvändning samt optimera val av material. Viktigt att byggbranschen visar ännu mer 

intresse för vilka byggmaterial och maskiner som ska användas, när och hur dessa ska 

användas, för annars finns det ingen anledning till att utveckla och producera bättre material 

och effektivare metoder.  

  

När nya byggnader ska byggas är det viktigt att alla som är inblandad i projektet ska 

identifiera de åtgärder som är effektivast att vidta ur energiperspektiven och att dessa åtgärder 

dokumenteras, så att informationen finns tillgänglig. Syftet med det är dels för att 

samhällsplanering ska vara så bra som möjligt, dels för att värna om miljön och hushålla med 

naturensresurser samt skapa medvetenhet bland människor.  

  

Om det är möjligt undvika att ha så pass korta projekttider och i stället ha en någorlunda 

projekttid, för att undvika att ha externa värmekällor, så som fläktar som drar mycket energi. 

Om fläktar måste användas rekommenderas att koppla fläktarna till fjärrvärmen när 

undercentralen har monterats.  
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Bilaga 1   
  

Tendenskurvor vid +20C för betong med byggcement, 10 – 672 h (28 dygn)  
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Bilaga 2  
  

Resultat från uttorkningsberäkning för bjälklag med hjälp av programmet TorkaS version 3.1  
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Bilaga 3   
  

Resultat från uttorkningsberäkning för takbjälklag med hjälp av programmet TorkaS version 

3.1  
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Bilaga 4  
  

SMHIs databas för mars- månad under 2015. Dygnsmedelvärdet temperatur i grader C.  

  

  

  

 

 

 

 


