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Sammanfattning 

Energieffektivisering av byggnader blir mer och mer aktuellt i en bransch där kraven blir högre och 

högre. Alternativen för att uppnå mer energieffektiva byggnader är få och riktar sig generellt sätt mot att 

öka isoleringstjockleken för en byggnadsdel. Detta kan visa sig bli ett problem i tätbebyggda städer och 

orter där tomtareor är begränsade och möjligheten att öka väggar och taks tjocklek ej finns som 

alternativ. 

Denna rapport undersöker möjligheterna till att byta ut grundläggningsmaterialet byggnadsbetong till en 

lättare, mer värmeisolerande betong LWAC, eller lättklinkerbetong. Detta för att då minska byggnadens 

värmebehov genom att öka grundens isoleringsförmåga och minska värmeförlusterna. Detta byte görs 

inom simuleringsprogrammet IDA-ICE där simuleringar utförs i sex olika städer med sex olika klimat. 

Simuleringarna utförs för en modell som har samma uppbyggnad, materialskikt, installationer och 

karakteristiska materialvärden som en faktisk byggnad, Backen 6:1, som är lokaliserad i Umeå, Sverige. 

Vid simuleringarna jämförs värmebehovet för simuleringsmodellen när den använder byggnadsbetong vs 

lättklinkerbetong. Resultatet visar på en sänkning av byggnadens U-värde men en ökning av byggnadens 

värmebehov. Detta resultat kopplas till lättklinkerbetongens lägre densitet och sämre 

värmelagringsförmåga jämfört med byggnadsbetongens högre densitet och bättre 

värmelagringsförmåga. 
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Abstract 

Energy efficiency of buildings is becoming increasingly more relevant in an industry where energy 

requirements are getting higher and higher. The different options for achieving a more energy-efficient 

building are few and generally aimed at increasing the insulation thickness of a specific building 

component. This may prove to be a challenge in urban cities where plot areas are limited, and the 

possibility of increasing wall and roof thickness’s is not a viable option. 

This report examines the possibility of replacing the architectural concrete in the foundation to a lighter, 

more insulation concrete called LWAC, or lightweight aggregate concrete. This would in turn reduce the 

building’s heating demand by increasing the foundations insulation capacity and reduce the buildings 

overall heat loss. This replacement takes place in the energy simulation program IDA-ICE. In IDA-ICE six 

simulations are performed in six different cities around the world. All the simulations are performed for 

a building model that has the same structure, material layers, installations and characteristic material 

values as an existing building, Backen 6:1, located in Umeå, Sweden. In the simulations, the heat 

demand for the model are compared while using architectural concrete in the foundation vs using 

lightweight aggregate concrete. The results from these six simulations shows an overall decrease for the 

buildings U-value but an increase in the building’s overall heat demand. This result is later linked to the 

lightweight aggregate concretes lower density and inferior heat storage capacity compared to the 

architectural concretes higher density and superior heat storage capacity. 
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Index - termer 

SS-EN ISO 13370: Europastandard för beräkning av U-värde för platta på mark. 

CAD: Computer-aided design. Programvara som fungerar som ett projekteringsverktyg inom bland annat 

byggbranschen. Inom programmet går 2D och 3D-modeller uppföras på exempelvis en byggnad. 

2D: Tvådimensionellt. Rumsperspektiv där längd och bredd uppfattas. 

3D: Tredimensionellt. Rumsperspektiv där längd, bredd och djup uppfattas. 

λ-värde: Värmekonduktivitet (W/m∙K). 

U-värde/U-value: Värmegenomgångskoefficienten (W/m2∙K). 

P: Tryck (N/m2). 

F: Kraft (N). 

q: Linjelast (N/m). 

Q: Utbredd last/nyttig last (N/m2). 

L: Längd platta på mark (m). 

B: Bredd platta på mark (m). 

LC: Hållfasthetsklassbenämning på LWAC betong enligt LWAC-användningsbroschyrer [5], [6]. 

R: Värmeövergångsmotstånd för givet skikt (m2∙K/W). 

Rse: Värmeövergångsmotstånd utsida (m2∙K/W). 

Rsi: Värmeövergångsmotstånd insida (m2∙K/W). 

Rmor: Värmeövergångsmotstånd för morän i ett visst skikt. Skikten är 0–1, 1–6 eller >6 m (m2∙K/W). 

d: Tjocklek materialskikt (m). 

dt: Ekvivalent isoleringstjocklek för platta på mark enligt SS-EN ISO 13370 (m). 

dw: Tjocklek yttervägg (m). 

b: Karakteristisk bredd för platta på mark enligt SS-EN ISO 13370 (m). 

α: Fraktion (%). 

β: Fraktion (%). 

γ: Fraktion (%).  
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1. INLEDNING 
Världen blir varmare och varmare, befolkningen ökar och byggnadsbehovet stiger i takt med detta. 

Populationen blir även mer miljömedveten då de internationella kraven om miljö och utsläpp höjs för 

både individer och företag.  

Byggbranschen står i dagsläget framför en övergångsperiod där all nyproduktion måste vara mer 

miljöanpassad än förut för att kunna uppnå de krav som sätts på byggnaden av statliga och 

internationella beslutsorgan. Dessa krav går att lösas genom att utveckla nya, moderna maskinella 

lösningar på uppvärmningssystem, ventilationssystem samt utbilda allmänheten om rätt miljötänk. När 

det kommer till byggnadskonstruktionslösningar är framförallt väggar, tak och golv med tjockare 

isoleringsskikt än normalhus, samt dörrar och fönster med höga U-värden de lösningar företagen vänder 

sig till. Denna sortens lösningar är väl beprövade och lätt att utföra, speciellt vid nybyggnation, när det 

kommer till att sänka energibehovet för en byggnad. Dock blir dessa lösningar ett problem i tätbebyggda 

områden där tomterna är begränsande och alternativ som att minska boareayta för att främja en 

tjockare, mer isolerande vägg ej är på bordet. Det saknas konkreta alternativ i den rådande 

byggnadsindustrin i Sverige. 

Denna rapport undersöker alternativen till att minska energibehovet för en byggnad genom att byta ut 

grundläggningsmaterialet för platta på mark till ett lättare, mer isolerande material, lättbetong. Denna 

lösning skulle då förmildra behovet av att förtjocka väggar och tak för att minska en byggnads 

energibehov och skulle då i sin tur öka boareaytan för hus trångbebyggda områden. Denna lösning går 

även att använda som ett komplement till redan planerade åtgärder för att minska energibehovet 

ytterligare. 

1.1 Syfte med rapporten 
Syftet med denna rapport är att hitta ett alternativt sätt att energieffektivisera en lätt byggnad när det 

kommer till uppvärmning, förutom att öka isoleringsmaterialmängden i byggnaden. Detta för att fungera 

som ett komplement till redan framtagna energieffektiviserande lösningar alternativt ett alternativ till 

dessa redan framtagna energieffektiviserande lösningar. Denna lösning gäller framförallt när det 

kommer till nyproducerade hus där en ökning av väggtjockleken ej är ett alternativ på grund av minskad 

boareayta eller otillräcklig tomtstorlek. 

1.2 Målsättning med rapporten 
Målet med rapporten är att bygga en verklighetstrovärdig simuleringsmodell i CAD-programvaran IDA-

ICE på en redan projekterad byggnad där grundkonstruktionen är platta på mark med traditionell 

byggnadsbetong. Detta genom att använda samma bygghandlingar som den befintliga byggnaden när 

det kommer till byggnadsmaterial, tekniska lösningar, dimensioner och installationer. Detta för att 

jämföra uppvärmningsenergiförtjänsten av att endast byta ut grundläggningsmaterialet för byggnaden 

till lättbetong. Totalt ska tolv simuleringar utföras i sex olika städer i sex olika klimatzoner för att 

undersöka om lösningen lämpar sig bättre någonstans i världen. Utöver detta ska även en intervju 

utföras för att ta reda på om materialet kan användas i produktion rent praktiskt när det kommer till 

arbetsmoment, hållfasthetsklasser, sprickvidder, massproduktionsmöjligheter, armering samt gjutning. 

Samtliga data kommer redovisas med utdrag från dokument, bland annat Excel-blad. Handberäkningar 
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kommer utföras för plattan på mark för att undersöka vilken den dimensionerande tryckhållfastheten på 

lättbetongen behöver vara. 

1.3 Frågeställningar som ställts 
De frågeställningar som blivit ställda under detta projekt är som lyder: 

1. Går det att byta ut grundmaterialet hos en lätt byggnad med platta på mark till ett mer 

isolerande material, som lättbetong, för att minska byggnadens värmeenergianvändning. 

2. Är det praktiskt tillämpbart att använda det nya materialet i konstruktionen. 

3. Blir sänkningen så pass stor att den kan bidra till att lättare uppnå diverse miljöklassificeringar 

för byggnaden. 

4. Blir det några ekonomiska vinningar för byggnadsentreprenören genom att byta ut materialet på 

långsikt. 

1.4 Avgränsningar som rapporten beaktat 
De avgränsningar som antagits är: 

1. Endast undersöka möjligheten att byta grundläggningsmaterialet till lättbetong. 

2. Endast kolla på lätta byggnader, när det kommer till vikt, på grund av lättbetongens sämre 

bärförmåga jämfört med traditionell byggnadsbetong.  

3. Den simuleringsprogramvara som kommer användas endast är IDA-ICE.  

4. De värden som ej framgår i bygghandlingarna antas som standardvärden eller vad 

återförsäljare/tillverkare specificerat på sina respektive hemsidor om materialet/produkten. 

5. Realistiska antaganden om övriga värden som till exempel antal boende, antal lampor i varje 

rum, mängd elektrisk utrustning som ej framgått i bygghandlingarna, användningsmängd av 

nämnd elektrisk utrustning etc.  
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2. TEORI 
Under detta avsnitt går det att hitta kortfattade förklaringar på programvaran som användes under 

projektet samt kortfattat om vad de olika materialen har för karakteristiska skillnader när det kommer 

till hållfastheter, isoleringsförmåga samt användningsområden. Dessa förklaringar är tänkt att ge en 

tydligare förståelse för varför det kan vara aktuellt att byta ut grundläggningsmaterialet i en platta på 

mark samt varför just IDA-ICE valdes som simuleringsprogramvara. 

2.1 IDA-ICE – Varför använda IDA-ICE 
IDA-ICE är ett energisimuleringsprogram som utför energisimuleringar baserad på en uppförd 3D-modell 

som är uppbyggd av materialkarakteristiska värden, olika dimensioner av väggar, golv, tak samt olika 

tekniska lösningar för uppvärmning och ventilation. Programmet tar även hänsyn till boenden, årstider, 

klimatzoner, vindexponering, solstrålning samt en mängd andra variabler som en byggnad utsätts för i 

det verkliga livet. 

Programmets simuleringsmodell går att få väldigt verklighetstrogen då samtliga värden som beaktas när 

det kommer till att projektera fram en byggnad går att föra in som en variabel i programmet. Detta 

medför att resultatet från en simuleringsmodell kan anses vara hög i sin probabilitet. Detta möjliggör 

därför användandet av simuleringsmodellen och dess data som underlag till vetenskapliga 

undersökningar [10]. 

2.1.1 Programvaran – De relevanta variablerna 
För projekt som behandlar beräkning vid grundläggning platta på mark är IDA-ICE speciellt användbart då 

programmet utför samtliga energiberäkningar för plattor på mark enligt europastandarden SS-EN ISO 

13370 vilket är den standard som konstruktionsfirmor skall använda vid beräkning av 

värmegenomgångskoefficienten, eller U-värdet för en platta på mark. IDA-ICE innehar även en stor 

databas över klimat och väder världen över vilket förenklar processen att utföra simuleringar i flera olika 

städer och klimatzoner. Programmets möjlighet att skräddarsy materials karakteristiska värden, som till 

exempel λ-värden, förenklar genomförandet av specifika simuleringar där icketypiska material är i fokus. 

Denna möjlighet att skräddarsy en modell och dess material gör det därför väldigt enkelt att utföra 

korssimuleringar där två likvärdiga modeller jämförs med varandra där endast några variabler skiljer sig 

åt [10]. 

2.2 Lättbetong vs byggnadsbetong 
Inom byggbranschen finns det flertalet alternativ till vilka byggnadsmaterial en byggnad kan bestå av. På 

senare tid har nyare, mer miljövänliga alternativ dykt upp. Större byggnationer gjorda av trä har även 

återigen blivit tillåtna av staten. Oavsett vilket material en byggnad kommer uppföras i har nästan 

samtliga byggnader något gemensamt och detta är grundläggningsmaterialet betong. Inom kategorin 

betong finns den klassiska byggnadsbetongen som de flesta tänker på när ordet ”betong” används. Det 

finns dock alternativ till byggnadsbetongen där bland annat ett alternativ går under samlingsnamnet 

lättbetong. Nedan finns kortfattade förklaringar till de material som denna rapport undersökt. 

2.2.1 Byggnadsbetong – En kort förklaring om materialet 
Byggnadsbetong, eller vanlig betong, är världens mest använda byggnadsmaterial. Det består av 

makadam och cement vilket bildar ett formbart material som påminner väldigt mycket om natursten och 

har en väldigt hög hållfasthet när det kommer till tryck. Det är ett väldigt tätt material och har därför 

dåliga värmeisolerande egenskaper. Praktiska värden för λ när det kommer till beräkningar är i regel 
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1,7 W/m∙K. Byggnadsbetong är även ett mycket tungt material med en generell densitet på 2300 kg/m3 

vilket resulterar i hög egenvikt i konstruktionen vilket ökar mängden material som måste schaktas bort 

vid grundläggningen för att kompensera för denna vikt [9]. 

2.2.2 Lättbetong – En kort förklaring om materialet och dess olika varianter 
Lättbetong är ett samlingsnamn för olika sorters material som använder sig utav cement och en typ av 

ballast för att skapa ett tryckhållfast material. Lättbetong är ett lättare material när det kommer till 

densitet jämfört med den klassiska byggnadsbetongen. Denna lägre densitet uppnås med antingen 

tillsatsmedel eller utbyte av ballastmaterialet, från makadam till ett mindre kompakt material. 

2.2.2.1 Skumbetong 

Skumbetong är en sorts lättbetong där luftporbildande medel används som ett tillsatsmaterial för att det 

ska bildas luftbubblor i cementen. Dessa luftbubblor bidrar till att minska materialets totala densitet 

samt gör det mer värmeisolerande på grund av att luftbubblornas λ-värden (W/m∙K) är lägre än 

cementen och ballasten runtom. De tydligaste skillnaderna på skumbetong när det kommer till praktiskt 

användande är att materialet måste ha rum att flyta ut samt får ej utsättas för vibration eller tryck då 

detta forcerar ut luftbubblorna ur betongen. De främsta användningsområdena till skumbetong är som 

utfyllnadsmaterial för att göra en viss byggnadsdel mer värmeisolerande, som en ljudisolator samt som 

ett brandresistent skikt. Skumbetong har mycket lägre hållfastheter än vanlig byggbetong och går ej att 

armera på ett traditionellt sätt. Skumbetong kallas även gasbetong [7]. 

2.2.2.2 Ytong 

Ytong är en sorts lättbetong som består av kalk, sand och vatten plus tillsatsmedel. När Ytongen härdar 

bildas det miljontals luftporer i materialet vilket sänker dess densitet och ökar dess 

värmeisoleringsförmåga. På grund av minskningen av dess densitet ingår den i kategorin lättbetong. 

Ytongen tillverkas genom att fylla stora formar med ohärdat material som sedan åker in i en 

härdningsugn i en viss tid. Efter härdning i ugnen tas formen ut och Ytongen har en seg konsistens. Detta 

gör det möjligt att skära betongen i block. Dessa block får sedan härda till fullständig hållfasthet 

uppnåtts. Det är dessa block som används i konstruktioner. Ytong går ej att gjuta med på plats, det går 

dock att armera i materialet [8]. 

2.2.2.3 Lättklinkerbetong (Leca) 

Lättklinkerbetong, eller förkortat LWAC, är en lättballastbetong som tillverkas med hjälp av att byta ut 

den traditionella ballasten, makadam, till lerkulor i olika fraktioner från tillverkaren Leca. Dessa lerkulor 

har lägre densitet än makadam samt är mycket mer värmeisolerande. Trots den lägre densiteten går det 

att uppnå tryckhållfastheter på upp till 88 MPa för tryckkuber och 80 MPa för tryckcylindrar. 

Lättklinkerbetongen går även att gjuta med som vanlig byggnadsbetong samt armera i som vanlig 

byggnadsbetong [5], [6].  
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3. METOD 
Detta avsnitt ger en detaljerad översikt över hur projektet utfördes i samtliga stadier. En detaljerad 

beskrivning presenteras när det kommer till uppförandet av simuleringsmodellen och var de samtliga 

värden kommer ifrån samt hur intervjuerna blivit utförda med hänsyn på frågor och kontext. Här 

redovisas även samtliga handberäkningar samt antagna värden med motivering. 

3.1 Simuleringsmodellen i IDA-ICE 
För att kunna utföra simuleringar i IDA-ICE måste en modell byggas upp i programvaran. Alternativ finns 

för att importera från andra typer av programvara, framförallt CAD-programvara. Att importera från en 

annan programvara kan dock orsaka onödiga konflikter inom IDA-ICE, det är med andra ord bättre att 

bygga modellen i programmet från grunden för att undvika dessa konflikter. Modellen ritas både i 2D 

och 3D där byggnadskroppar och rumszoner byggs upp. Inom dessa zoner bestäms parametrar som 

areor, byggnadshöjder, karakteristiska drag för väggar, tak och golv, vilka olika sorters installationer som 

finns i byggnaden, till exempel ventilationsaggregat, uppvärmningssystem etcetera. Varje zon som 

uppförs får sedan separata data för dess energianvändning vid slutförd simulering. Den kombinerade 

datan för varje zon sammanställs sedan i en tabell som redovisar hela byggnadens förbrukning när det 

kommer till ventilationens fläktar, uppvärmning, kylning, varmvatten, ljus och utrustning. För samtliga 

data tar programmet hänsyn till inprogrammerade köldbryggor, energiförluster, energitillförsel i form av 

spillvärme, verkningsgrader med mera. Detta resulterar då i en modell som beter sig som en faktisk 

byggnad under verkliga förhållanden [10]. 

3.1.1 Uppbyggnad av simuleringsmodellen 
Uppbyggnaden av modellen i IDA-ICE utfördes med hjälp av byggnadshandlingar för byggnaden Backen 

6:1 som är ett nyproducerat gruppboende på Umedalen i Umeå där verkande entreprenörer är bland 

annat ÅF: VVS, Tyréns: konstruktion, Arkinova arkitekter: arkitektur med flera. Bygghandlingarna 

förseddes av Johan Bäckström, ÅF. Lättklinkerbetongens karakteristiska materialvärden förseddes av 

Geir Norden samt togs fram av beräkningar [5], [6], bilaga 1. De mest relevanta värden för modellen 

finns att hitta i bilaga 3. Modellens utseende går att hitta i bilaga 4. 

3.1.1.1 Värden 

De värden som använts i simuleringsmodellen togs fram genom att studera de olika bygghandlingar som 

förseddes av Bäckström. På dessa handlingar framgick vilka materialtjocklekar de olika skikten i väggar, 

tak och golv har. Typer av materialskikt. Dimensioner för takhöjder och rumsareor. Planlösningar. 

Diverse dimensioneringsvärden för installationer i byggnaden som ventilation och uppvärmningssystem. 

Bland dessa värden går bland annat flöden i de olika systemen samt luftflöden för varje sparat rum 

hittas, tryckfall i ledningar för de olika systemen, verkningsgrader för värmeväxlare och pumpar samt 

temperaturangivelser med mera. Från bygghandlingen kunde även byggnadens olika utrustningar 

avläsas samt produktspecifikationen på samtliga installationslösningar i ventilationen. Samtliga värden är 

de redan framprojekterade och bestämda värdena för den faktiska byggnaden Backen 6:1 som ska 

uppföras, bilaga 1. 

Samtliga värden som gick att avläsas ur bygghandlingarna programmerades in i simuleringsmodellen i 

IDA-ICE. De värden som ej gick att hitta i bygghandlingarna som verkningsgraden för fjärrvärmesystemet, 

antalet boenden, mängd varmvatten varje boende förbrukar per dag, specifika λ-värden för 

specialmaterial, energiförbrukning för utrustning med flera, antogs som standardvärden alternativt 
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hämtades från tillverkarens hemsida/återförsäljare för att ej försköna modellen och dess 

energiegenskaper. Samtliga värden som ej gick att definiera togs från tabeller ur formelsamlingen EN-BE 

eller från likvärdiga produkter från samma fabrikat och tillverkare. De värden som ej gick att likställa med 

en annan produkt eller ej fanns att hämta från tabell gjordes det rimliga antaganden om. Dessa värden 

var bland annat antalet ljuskällor i byggnaden med respektive effekt, antalet boenden, antal 

yrkesmän/kvinnor samt fjärrvärmevärmeväxlarens verkningsgrad. Byggnadens energiförluster och 

köldbryggor programmerades in när resterande värden för byggnaden blivit inprogrammerade. Dessa 

energiförluster och köldbryggor ställdes in så att byggnadens uppvärmningsbehov stämde överens med 

det framprojekterade uppvärmningsbehovet. Samtliga köldbryggor och energiförluster beaktade husets 

användningsområde och ställdes därför in som mycket goda [2], bilaga 1. 

3.1.2 Simuleringsföljd 
Simuleringsföljden skedde på det sättet att sex städer från sex olika klimat valdes ut. De städer där 

simuleringar utfördes för var Umeå, Malmö, Köln, Rom, Kairo och Nairobi. Detta för att undersöka om 

bytet av grundläggningsmaterial lämpar sig bättre i ett specifikt klimat. Simuleringsmodellen ställdes 

därefter separat in på dessa sex olika städer och klimat. Därefter utfördes en simulering med 

grundläggningsmaterialet byggnadsbetong och dess karakteristiska materialvärden. Totalt blev det alltså 

sex simuleringar med grundläggningsmaterialet byggnadsbetong, en i varje stad och klimat. 

Simuleringarnas resultat samanställdes därefter i sex Excell-blad uppfört av IDA-ICE, en för varje stad. 

Efter slutförda simuleringar med byggnadsbetong som grundläggningsmaterial byttes 

grundläggningsmaterialet ut till lättklinkerbetong med dess karakteristiska materialvärden. Likadant som 

med byggnadsbetongen så utfördes en simulering för varje stad och klimat, sex simuleringar totalt. 

Resultatet av simuleringarna blev därefter även sammanställda i sex Excell-blad, en för varje stad. 

Värdena för byggnadsbetongen och lättklinkerbetongen korsjämfördes sedan med varandra för att få ut 

den energiförtjänst bytet av grundläggningsmaterialet gav för byggnaden i de sex olika klimaten. Det 

resulterande värdet för korsjämförelsen kan hittas under resultat. 

3.1.2.1 Städer 

De sex olika städerna valdes ut baserat på geografiskt läge och klimat. Tre av städerna var menat att 

hålla ett kallt till milt klimat och tre av städerna var menat att hålla ett varmt till tropiskt klimat. Detta för 

att undersöka om bytet av grundläggningsmaterialet var mer lämpat någonstans i världen. Likvärdiga 

städer i samma typ av klimat och med likvärdiga breddgrader är möjligt att användas i 

simuleringsmodellen för att få liknande resultat. De specifika städerna som blivit valda är med andra ord 

ej kritiska för resultatet av simuleringarna. 

3.2 Handberäkningar - tryckhållfasthet för plattan vid dimensionering av betongklass 
De största linjelasterna på bärande konstruktion mot platta på mark för Backen 6:1 är enligt 

konstruktionsritningarna 11,6 kN/m egenvikt samt 25,5 kN/m snölast. Denna last är allokerad på den 

mittersta bärande väggen för byggnaden. Sammanlagt blir dessa linjelaster 37,1 kN/m och därav den 

dimensionerande linjelasten för byggnaden. Nyttiglasten, eller den utbredda lasten, för byggnaden ligger 

på 2 kN/m2. Den totala längden på den bärande väggen är 33,344 m och bredden på väggen är 0,2 m. 

Nedan redovisas beräkningar för att bestämma dimensionerande trycket på plattan för att kunna avgöra 

den behövda betongklassen vid bytet till lättklinkerbetong. Till hjälp vid beräkningarna användes 

relevant litteratur samt formelsamlingar [3], [4]. 
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[Ekvation 1]: 

Pdim = Qnyttig + (qdim∙Lbärande vägg mitt/Abärande vägg mitt) 

Qnyttig = 2 kN/m2 

Abärande vägg mitt = se ekvation 2 

qdim = 11,6+25,5 = 37,1 kN/m 

Lbärande vägg mitt = 33,344 m 

[Ekvation 2]: 

Abärande vägg mitt = Lbärande vägg mitt∙Bbärande vägg mitt 

Bbärande vägg mitt = 0,2 m 

Abärande vägg mitt = 33,344∙0,2 = 6,6688 m2 

Ekvation 1 och 2 ger då att det dimensionerande trycket för plattan är: 

Pdim = 185,5 kN/m2 = 185,5 Pa ≈ 0,2 MPa 

Värdet för Pdim ger då att grundläggningsmaterialet i plattan måste kunna hålla för ett tryck på minst 0,2 

MPa. Detta innebär då att vid byte till lättklinkerbetong som grundläggningsmaterial kan denna ha 

hållfasthetsklassen LC 8/9 då denna hållfasthetsklass klarar av ett maximalt tryck på 9 MPa för kuber och 

8 MPa för cylindrar. Denna hållfasthetsklass är den lägsta som finns tillgänglig i produktion [5]. 

3.3 Handberäkningar - teoretiska U-värden för plattan 
IDA-ICE utför sina beräkningar för U-värden vid platta på mark enligt europastandarden SS-EN ISO 

13370. Denna standarden är det regelverk som bestämmer hur U-värdes beräkningar ska ske för plattor 

på mark inom Europa. Handberäkningar enligt SS-EN ISO 13370 presenteras nedan [11]. 

[Ekvation 3]: 

 b = 1/(1/Lgrundläggningsplatta+1/Bgrundläggningsplatta) 

  Lgrundläggningsplatta = 33,344 m 

  Bgrundläggningsplatta = 15,159 m 

Detta ger då att b ≈ 10,42 m 

[Ekvation 4]: 

 dt = dw+λmark∙(Rsi-uppvärmd platta+∑disol/λisol+Rse) 

  dw = 0,3955 m 

  λmark = 2 W/m∙K  [2] 

  Rsi-uppvärmd platta = 0,1 m2K/W 

  Rse = 0,04 m2K/W 
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  disol1 = 0,1 m 

  λisol1 = 0,038 W/m∙K 

  disol2 = 0,18 m 

  λisol2 = 0,034 W/m∙K 

Detta ger då att dt = 16,5255 m 

[Ekvation 5]: 

 Ueuropastandard = λmark/0,457∙b+dt 

  λmark = 2 W/m∙K 

  b ≈ 10,42 m 

  dt = 16,5255 m 

Detta ger då att Ubacken6:1 = 0,094 W/m2∙K. 

Praktiska handberäkningar för platta på mark sker genom att dela in plattan i ett till tre olika områden 

för att räkna ut ett viktat medelvärde för U-värdet. Denna indelning möjliggör då för att räkna ut tre olika 

U-värden, ett för varje område, och sedan räkna ut det viktade medel U-värdet för hela plattan. 

Handberäkningar enligt den praktiska metoden sker nedan [1]. 

[Ekvation 6]: 

Upraktisk = α0-1∙(1/Rsi-uppvärmd platta+∑dskikt/λskikt+Rse+Rmor0-1)+β1-6∙(1/Rsi-uppvärmd 

platta+∑dskikt/λskikt+Rse+Rmor1-6)+γ>6∙(1/Rsi-uppvärmd platta+∑dskikt/λskikt+Rse+Rmor>6) 

 Rsi-uppvärmd platta = 0,1 m2K/W 

 α0-1, β1-6 och γ>6 fås ut genom ekvation 7. 

 d och λ för samtliga skikt finns att hitta i bilaga 1. 

 Rse = 0,04 m2K/W 

 Rmor0-1 = 0,7 m2∙K/W 

 Rmor1-6 = 2,2 m2∙K/W 

 Rmor>6 = 2,7 m2∙K/W 

För att räkna ut fraktionerna α0-1, β1-6 och γ>6 måste plattans area delas in i olika områden. Dessa 

områden delas in genom att mäta från ytterväggen in i plattans mitt. De olika måtten som plattan delas 

in efter är 0–1 m in i plattan, 1–6 m in i plattan och >6 m in i plattan. Dessa områden delas sedan med 

den totala arean för plattan för att få ut en fraktion. Denna fraktion används sedan i ekvation 6. 

[Ekvation 7]: 

 α0-1 = ((L∙B)-((L-1)∙(B-1)))/(L∙B) 
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 β1-6 = (((L-1)∙(B-1))-((L-12)∙(B-12))/(L∙B) 

 γ>6 = ((L-12)∙(B-12))/(L∙B) 

  L = 33,344 m 

  B = 15,159 m 

Detta ger då att ekvation 7 blir: 

 α0-1 = ((33,344∙15,159)-(31,344∙13,159))/(33,344∙15,159) 

  α0-1 ≈ 18,4% 

 β1-6 = ((31,344∙13,159)-(21,344∙3,159))/(33,344∙15,159) 

  β1-6 ≈ 68,3% 

 γ>6 = (21,344∙3,159)/(33,344∙15,159) 

  γ>6 ≈ 13,3% 

Med dessa värden går ekvation 6 att räkna ut med hjälp av bilaga 1. Detta ger då att ekvation 6 blir: 

Upraktisk = 0,184∙(1/0,1+8,595+0,04+0,7)+0,683∙(1/0,1+8,595+0,04+2,2)+0,133∙(1/0,1 

+8,595+0,04+2,7) 

Detta ger då att Upraktisk = 0,0936 W/m2∙K. Detta är trovärdigt då ekvation 5 gav ett U-värde på 0,094 

W/m2∙K. 

U-värdet för platta på mark taget från simuleringsmodellen Backen 6:1 i IDA-ICE var 0,07 W/m2∙K. 

Jämförs detta U-värde med handberäkningarnas U-värden för platta på mark kan simuleringarnas U-

värde anses vara trovärdigt på grund av dess ringa skillnad. 

3.4 Intervjuer 
Flertalet intervjuer hölls med mening om att få mer kunskap när det kommer till lättbetongens 

egenskaper samt användningsområden rent praktiskt ute i produktion. Intervjuer hölls över telefon med 

Jörgen Åström vid Concretec, Emil Lindqvist och Lars Vendin vid Xella samt Geir Norden över 

mailkontakt.  

3.4.1 Intervju med Jörgen Åström 
Intervjun med Jörgen Åström skedde över telefon och frågorna som ställdes var enligt 

intervjumaterialet. Intervjun höll på i ungefär 25 minuter och inleddes med att täcka 

materialegenskaperna samt produktionsmöjligheterna för skumbetong/gasbetong. Under intervjun 

fastställdes att skumbetong/gasbetong ej är lämpligt att använda som grundläggningsmaterial då det ej 

går att armera i samt har ej tillräckligt höga hållfasthetsklasser. Under intervjun nämnde Åström 

lättballastbetong som ett alternativt material inom lättbetongsfamiljen. Samtliga frågor som ställdes om 

skumbetongen/gasbetongen ställdes även då för lättballastbetongen, bilaga 2. 

3.4.2 Intervju med Xella 
Xella är ett företag som producerar materialet Ytong. I intervjun diskuterades lite ytligt om Ytong var ett 

lämpligt material för att använda i grunder. Efter ett kort samtal fastslogs det att Ytong är högst 
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olämpligt att användas som grundläggningsmaterial. Detta på grund av materialets dåliga 

tryckhållfasthetsegenskaper samt materialet oförmåga att kunna gjutas på plats. Materialet har dock 

mycket goda isolerande egenskaper och passa mycket bra som ett material för väggar. 

3.4.3 Intervju med Geir Norden 
Geir Norden är en medarbetare hos Leca Norge och har jobbat fram två användningsbroschyrer för 

material LWAC, eller lättklinkerbetong. En kort mailintervju utfördes med Norden där frågor om 

Lecakulor använt i betong ställdes. Han refererade snabbt samtliga frågeställningar till de broschyrer han 

tagit fram för lättklinkerbetongen som är en lättballastbetong som använder sig utav Lecakulor istället 

för sten när det kommer till ballasten. Dessa broschyrer bifogade han även i mailkonversationen. Inom 

dessa broschyrer ingår samtliga materialegenskaper samt arbetsbeskrivningar vid användning av 

materialet på byggarbetsplats. Efter en kort kontakt med Norden bestämdes det att lättklinkerbetongen 

var det material som skulle användas i simuleringarna på grund av dess mycket lika 

hållfasthetsegenskaper som byggnadsbetong. 

3.4.4 Övriga intervjuer 
Ett flertal övriga korta intervjuer hölls med diverse medarbetare på ovanstående företag och 

organisationer. Det dessa intervjuer bidrog till projektet var grundlig information om materialen samt 

kontaktuppgifter till de huvudsakliga intervjupersonerna och företagen.  
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4. RESULTAT 
Resultatet består av data tagen ur simuleringarna för simuleringsmodellen backen 6:1 samt jämförelser 

mellan de två byggnadsmaterial byggnadsbetong och lättbetong. Dessa data består av den totala 

årsförbrukningen för simuleringsmodellen med byggnadsbetong som grundläggningsmaterial samt 

lättbetong som grundläggningsmaterial. Datan inkluderar även den totala kWh/m2 för modellen och det 

högsta effektbehovet. Det resulterande U-värdet för plattan på mark hos huset Backen 6:1 vilket sänktes 

med 0,0065 W/m2K. Det blev med andra ord en väldigt liten skillnad på det resulterande U-värdet trots 

att lättbetongen hade ett λ-värde som var drygt sju gånger så litet. Sänkningen för U-värdet låg på 5,4%, 

från byggbetongens U-värde på 0,1203 W/m2∙K till lättbetongens U-värde på 0,1138 W/m2∙K. Nedan 

hittas samtliga simuleringsresultat för de sex städerna och de sex klimaten och även ett sammanfattat 

resultat. Samtliga data i tabell 1–14 är redovisade per år. 

4.1 Simuleringsresultat 
Samtliga simuleringar gjordes under samma år, 2018, med klimatdata för det året. Den enda variabeln 

som blev ändrad hos de olika städerna var dess specifika klimatdata så den skulle stämma överens med 

staden samt vare sig modellen hade byggnadsbetong eller lättbetong som grundläggningsmaterial. 

4.1.1 Umeå 
Umeå valdes som den mest nordligaste staden då originalbyggnaden är tänkt att bli uppförd i Umeå. 

Detta betyder att Umeås resultat är det mest relevanta när det kommer till denna simulering. 

4.1.1.1 Byggnadsbetong 

I tabell 1 redovisas simuleringsresultaten från byggnadsbetong som grundläggningsmaterial för 

simuleringsmodellen Umeå. Byggnadsbetongens karakteristiska materialvärden i simuleringen ”Umeå 

byggnadsbetong” hade en tjocklek på 120 mm, en densitet på 2300 kg/m3 samt en specifik 

värmekapacitet på 880 J/kg∙K [2]. 

Tabell 1. Resultat simulering Umeå byggnadsbetong, värmebehov per år. 

Delivered Energy    
Meter Total, kWh Per m2, kWh/m2 Peak demand, kW 

Lighting, facility 4417,7 4,37 0,5044 

Electric cooling 0 0 0 

HVAC aux 3994,2 3,951 0,4712 

District heating 13220,8 13,08 17,82 

Equipment, tenant 32072 31,73 3,661 

Total 53704,7 53,131 22,4566 

4.1.1.2 Lättbetong 

I tabell 2 redovisas simuleringsresultaten från lättbetong som grundläggningsmaterial för 

simuleringsmodellen Umeå. Lättbetongens karakteristiska materialvärden i simuleringen ”Umeå 

lättbetong” hade en tjocklek på 120 mm, en densitet på 800 kg/m3 samt en specifik värmekapacitet på 

1050 J/kg∙K. Tryckhållfastheten var 9 MPa för kuber och 8 MPa för cylindrar [5], [6]. 
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Tabell 2. Resultat simulering Umeå lättbetong, värmebehov per år. 

Delivered Energy   
Meter Total, kWh Per m2, kWh/m2 Peak demand, kW 

Lighting, facility 4417,7 4,37 0,5044 

Electric cooling 0 0 0 

HVAC aux 3994,1 3,951 0,4711 

District heating 13264,8 13,12 17,98 

Equipment, tenant 32072 31,73 3,661 

Total 53748,6 53,171 22,6165 

4.1.2 Malmö 
Malmö valdes som nästa simuleringsobjekt på grund av dess kustklimat samt att det är en av Sveriges 

sydligaste stad. Detta innebär att det är en av Sveriges mest milda städer när det kommer till kyla. 

4.1.2.1 Byggnadsbetong 

I tabell 3 redovisas simuleringsresultaten från byggnadsbetong som grundläggningsmaterial för 

simuleringsmodellen Malmö. Byggnadsbetongens karakteristiska materialvärden i simuleringen ”Malmö 

byggnadsbetong” hade en tjocklek på 120 mm, en densitet på 2300 kg/m3 samt en specifik 

värmekapacitet på 880 J/kg∙K [2]. 

Tabell 3. Resultat simulering Malmö byggnadsbetong, värmebehov per år. 

Delivered Energy   
Meter Total, kWh Per m2, kWh/m2 Peak demand, kW 

Lighting, facility 4417,7 4,37 0,5044 

Electric cooling 0 0 0 

HVAC aux 4025,7 3,982 0,4711 

District heating 4227,5 4,182 10,45 

Equipment, tenant 32072 31,73 3,661 

Total 44742,9 44,264 15,0865 

4.1.2.2 Lättbetong 

I tabell 4 redovisas simuleringsresultaten från lättbetong som grundläggningsmaterial för 

simuleringsmodellen Malmö. Lättbetongens karakteristiska materialvärden i simuleringen ”Malmö 

lättbetong” hade en tjocklek på 120 mm, en densitet på 800 kg/m3 samt en specifik värmekapacitet på 

1050 J/kg∙K. Tryckhållfastheten var 9 MPa för kuber och 8 MPa för cylindrar [5], [6]. 
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Tabell 4. Resultat simulering Malmö lättbetong, värmebehov per år. 

Delivered Energy   
Meter Total, kWh Per m2, kWh/m2 Peak demand, kW 

Lighting, facility 4417,7 4,37 0,5044 

Electric cooling 0 0 0 

HVAC aux 4025,7 3,982 0,4711 

District heating 4303,1 4,257 10,8 

Equipment, tenant 32072 31,73 3,661 

Total 44818,5 44,339 15,4365 

4.1.3 Köln 
Köln valdes som det tredje simuleringsobjektet då det är en väldigt centraleuropeisk stad med ett milt 

klimat. Detta innebär att Kölns resultat går att anta på flera städer i Centraleuropa. Ylva Bruce 

4.1.3.1 Byggnadsbetong 

I tabell 5 redovisas simuleringsresultaten från byggnadsbetong som grundläggningsmaterial för 

simuleringsmodellen Köln. Byggnadsbetongens karakteristiska materialvärden i simuleringen ”Köln 

byggnadsbetong” hade en tjocklek på 120 mm, en densitet på 2300 kg/m3 samt en specifik 

värmekapacitet på 880 J/kg∙K [2]. 

Tabell 5. Resultat simulering Köln byggnadsbetong, värmebehov per år. 

Delivered Energy   
Meter Total, kWh Per m2, kWh/m2 Peak demand, kW 

Lighting, facility 4417,7 4,37 0,5044 

Electric cooling 0 0 0 

HVAC aux 4040,2 3,997 0,4713 

District heating 2790,2 2,76 7,107 

Equipment, tenant 32072 31,73 3,661 

Total 43320,1 42,857 11,7437 

4.1.3.2 Lättbetong 

I tabell 6 redovisas simuleringsresultaten från lättbetong som grundläggningsmaterial för 

simuleringsmodellen Köln. Lättbetongens karakteristiska materialvärden i simuleringen ”Köln 

lättbetong” hade en tjocklek på 120 mm, en densitet på 800 kg/m3 samt en specifik värmekapacitet på 

1050 J/kg∙K. Tryckhållfastheten var 9 MPa för kuber och 8 MPa för cylindrar [5], [6]. 
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Tabell 6. Resultat simulering Köln lättbetong, värmebehov per år. 

Delivered Energy   
Meter Total, kWh Per m2, kWh/m2 Peak demand, kW 

Lighting, facility 4417,7 4,37 0,5044 

Electric cooling 0 0 0 

HVAC aux 4040,2 3,997 0,4712 

District heating 2899,1 2,868 7,352 

Equipment, tenant 32072 31,73 3,661 

Total 43429 42,965 11,9886 

4.1.4 Rom 
Rom valdes som det fjärde simuleringsobjektet på grund av dess relativt varma klimat samt på grund av 

att det är en av Europas mest sydliga städer. 

4.1.4.1 Byggnadsbetong 

I tabell 7 redovisas simuleringsresultaten från byggnadsbetong som grundläggningsmaterial för 

simuleringsmodellen Rom. Byggnadsbetongens karakteristiska materialvärden i simuleringen ”Rom 

byggnadsbetong” hade en tjocklek på 120 mm, en densitet på 2300 kg/m3 samt en specifik 

värmekapacitet på 880 J/kg∙K [2]. 

Tabell 7. Resultat simulering Rom byggnadsbetong, värmebehov per år. 

Delivered Energy   

Meter Total, kWh Per m2, kWh/m2 Peak demand, kW 

Lighting, facility 4417,7 4,37 0,5044 

Electric cooling 0 0 0 

HVAC aux 4089,1 4,045 0,4712 

District heating 1074,5 1,063 0,3643 

Equipment, tenant 32072 31,73 3,661 

Total 41653,3 41,208 5,0009 

4.1.4.2 Lättbetong 

I tabell 8 redovisas simuleringsresultaten från lättbetong som grundläggningsmaterial för 

simuleringsmodellen Rom. Lättbetongens karakteristiska materialvärden i simuleringen ”Rom 

lättbetong” hade en tjocklek på 120 mm, en densitet på 800 kg/m3 samt en specifik värmekapacitet på 

1050 J/kg∙K. Tryckhållfastheten var 9 MPa för kuber och 8 MPa för cylindrar [5], [6]. 
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Tabell 8. Resultat simulering Rom lättbetong, värmebehov per år. 

Delivered Energy   
Meter Total, kWh Per m2, kWh/m2 Peak demand, kW 

Lighting, facility 4417,7 4,37 0,5044 

Electric cooling 0 0 0 

HVAC aux 4089,1 4,045 0,4712 

District heating 1082,9 1,071 0,4416 

Equipment, tenant 32072 31,73 3,661 

Total 41661,7 41,216 5,0782 

4.1.5 Kairo 
Kairo valdes som det femte simuleringsobjektet på grund av dess extrema väder när det kommer till 

värme. Detta för att undersöka om materialbytet hade någon funktion på att hålla inne kyla istället för 

värme. 

4.1.5.1 Byggnadsbetong 

I tabell 9 redovisas simuleringsresultaten från byggnadsbetong som grundläggningsmaterial för 

simuleringsmodellen Kairo. Byggnadsbetongens karakteristiska materialvärden i simuleringen ”Kairo 

byggnadsbetong” hade en tjocklek på 120 mm, en densitet på 2300 kg/m3 samt en specifik 

värmekapacitet på 880 J/kg∙K [2]. 

Tabell 9. Resultat simulering Kairo byggnadsbetong, värmebehov per år. 

Delivered Energy   
Meter Total, kWh Per m2, kWh/m2 Peak demand, kW 

Lighting, facility 4417,7 4,37 0,5044 

Electric cooling 0 0 0 

HVAC aux 4116,1 4,072 0,4752 

District heating 1062,6 1,051 0,1213 

Equipment, tenant 32072 31,73 3,661 

Total 41668,4 41,223 4,7619 

4.1.5.2 Lättbetong 

I tabell 10 redovisas simuleringsresultaten från lättbetong som grundläggningsmaterial för 

simuleringsmodellen Kairo. Lättbetongens karakteristiska materialvärden i simuleringen ”Kairo 

lättbetong” hade en tjocklek på 120 mm, en densitet på 800 kg/m3 samt en specifik värmekapacitet på 

1050 J/kg∙K. Tryckhållfastheten var 9 MPa för kuber och 8 MPa för cylindrar [5], [6]. 
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Tabell 10. Resultat simulering Kairo lättbetong, värmebehov per år. 

Delivered Energy   
Meter Total, kWh Per m2, kWh/m2 Peak demand, kW 

Lighting, facility 4417,7 4,37 0,5044 

Electric cooling 0 0 0 

HVAC aux 4116,1 4,072 0,4743 

District heating 1062,6 1,051 0,1213 

Equipment, tenant 32072 31,73 3,661 

Total 41668,4 41,223 4,761 

4.1.6 Nairobi 
Nairobi valdes som det slutliga simuleringsobjektet samt det mest sydliga på grund av att staden ligger 

så pass nära ekvatorn. Resultaten skulle därför innebära att det går att anta för flertalet ekvatoriala 

städer. 

4.1.6.1 Byggnadsbetong 

I tabell 11 redovisas simuleringsresultaten från byggnadsbetong som grundläggningsmaterial för 

simuleringsmodellen Nairobi. Byggnadsbetongens karakteristiska materialvärden i simuleringen ”Nairobi 

byggnadsbetong” hade en tjocklek på 120 mm, en densitet på 2300 kg/m3 samt en specifik 

värmekapacitet på 880 J/kg∙K [2]. 

Tabell 11. Resultat simulering Nairobi byggnadsbetong, värmebehov per år. 

Delivered Energy   
Meter Total, kWh Per m2, kWh/m2 Peak demand, kW 

Lighting, facility 4417,7 4,37 0,5044 

Electric cooling 0 0 0 

HVAC aux 4117,3 4,073 0,4712 

District heating 1062,6 1,051 0,14 

Equipment, tenant 32072 31,73 3,661 

Total 41669,6 41,224 4,7766 

4.1.6.2 Lättbetong 

I tabell 12 redovisas simuleringsresultaten från lättbetong som grundläggningsmaterial för 

simuleringsmodellen Nairobi. Lättbetongens karakteristiska materialvärden i simuleringen ”Nairobi 

lättbetong” hade en tjocklek på 120 mm, en densitet på 800 kg/m3 samt en specifik värmekapacitet på 

1050 J/kg∙K. Tryckhållfastheten var 9 MPa för kuber och 8 MPa för cylindrar [5], [6]. 
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Tabell 12. Resultat simulering Nairobi lättbetong, värmebehov per år. 

Delivered Energy   
Meter Total, kWh Per m2, kWh/m2 Peak demand, kW 

Lighting, facility 4417,7 4,37 0,5044 

Electric cooling 0 0 0 

HVAC aux 4117,2 4,073 0,4712 

District heating 1062,6 1,051 0,135 

Equipment, tenant 32072 31,73 3,661 

Total 41669,5 41,224 4,7716 

4.2 Sammanfattade resultat av simuleringarna kopplade till värmebehov 
De sammanfattade resultaten för samtliga simuleringarna är redovisade nedan i tabell 13 och figur 1. 

Skillnaderna i procent och kWh är gjorda genom att jämföra byggnadsbetongens resultat med 

lättbetongens resultat. Detta kommer då visa en procentsats på om lättbetongen gett en procentuell 

minskning för värmebehovet, över ett betyder en förbättring rent procentuellt när det kommer till 

värmebehovet för modellen, samt hur många kWh denna skillnad ligger på. 

Tabell 13. Sammanfattade resultat för värmebehov, samtliga simuleringar per år. 

   Värmebehov (kWh)   

Stad Byggnadsbetong Lättbetong Skillnad (%) Skillnad (kWh) 

Umeå 13220,8 13264,8 0,33 -44 

Malmö 4227,5 4303,1 1,76 -75,6 

Köln 2790,2 2899,1 3,76 -108,9 

Rom 1074,5 1082,9 0,78 -8,4 

Kairo 1062,6 1062,6 0 0 

Nairobi 1062,6 1062,6 0 0 
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Figur 1. Viktade värden simuleringar, värmebehov per år. 

4.3 Simuleringar - lättbetong med hög densitet 
Tre simuleringar utfördes som komplement till de huvudsakliga simuleringarna där ett mer kompakt 

lättbetongmaterial användes som grundläggningsmaterial. Dessa simuleringar utfördes för att se om 

resultatet verkligen blir bäst av att välja det material med lägst λ-värde. De karakteristiska 

materialvärden för högdensitetlättbetong var: densitet 1800 kg/m3, λ-värde 0,73 W/m∙K samt den 

specifika värmekapaciteten var 900 J/kg∙K. Tryckhållfastheten var 33 MPa för kuber och 30 MPa för 

cylindrar. Simuleringarna gjordes för städerna Umeå, Köln och Kairo. Dessa städer valdes för att få med 

en stad från varje klimat [5], [6]. De sammanfattade resultaten för simuleringarna där lättbetong med hög 

densitet används som grundläggningsmaterial i platta på mark finns att hitta i tabell 14 och figur 2 nedan. 

Tabell 14. Sammanfattade resultat för värmebehov, högdensitetslättbetong per år. 

  Värmebehov (kWh)   

Stad Byggnadsbetong Högdensitetlättbetong Skillnad (%) Skillnad (kWh) 

Umeå 13220,8 13237 0,998776158 -16,2 

Malmö 4227,5       

Köln 2790,2 2822,2 0,988661328 -32 

Rom 1074,5       

Kairo 1062,6 1062,6 1 0 

Nairobi 1062,6       
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Figur 2. Viktade värden simuleringar högdensitetslättbetong, värmebehov per år.  
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5. DISKUSSION 
I början av projektets gång förväntades bytet av grundläggningsmaterialet i platta på mark, till ett mer 

isolerande material, att sänka energiförbrukningen för byggnaden. Under uppbyggnaden av 

simuleringsmodellen sänktes U-värdet för modellens grund vilket förstärkte dessa förväntningar. Efter 

simuleringarna visades det dock att resultatet hade tagit en helt motsatt riktning. Istället för att sänka 

energiförbrukningen så hade energiförbrukningen höjts en aning. Detta resultat var ej väntat alls, 

möjligtvis att det inte skulle bli någon skillnad eller att sänkningen var så liten att den skulle vara 

försumbar. Det som var mer förvånande var att vid mildare klimat blev denna ökning högre än vid riktigt 

kalla klimat, verkligheten var helt motsatt till det som förväntades med andra ord. Nedan kommer varje 

stad diskuteras och slutligen helheten. 

5.1 Umeå 
Umeå är den stad där Backen 6:1 faktiskt kommer att byggas. Detta betyder att resultatet i denna stad är 

det resultat som är mest relevant då den faktiska byggnaden ska stå i detta klimat. Skulle simuleringarna 

visa på att det blev en markant förbättring skulle det innebära en eventuell förändring i byggnationen av 

denna typ av byggnad då fler än Backen 6:1 är tänkt att uppföras. 

Resultatet för Umeå visade på en ökning av det totala värmebehovet för byggnaden. Ökningen var dock 

försumbar. Värmebehovet ökade 44 kWh per år, eller 0,33%. Det kan utgöra en extra lampa tänd lite då 

och då, siffran är med andra ord inom felmarginalen. Chockerande var dock att det blev ingen som helst 

förbättring av bytet trots att U-värdet för plattan sänktes i samband med bytet av 

grundläggningsmaterialet, dock med en relativt liten del. Trots den lilla sänkningen var ändå 

förväntningarna att det skulle bli någon synbar förbättring för värmebehovet, även om det bara var 

några kWh. 

5.2 Malmö 
För Malmö var förväntningarna ungefär densamma som för Umeå, kanske lite lägre på grund av det 

varmare klimatet. Chockerande nog visade det sig att försämringen för värmebehovet blev större i 

Malmö än vad det blev för Umeå. I Malmö ökade värmebehovet med 75,6 kWh, eller 1,78%. Alltså en 

ökning med 31,6 kWh jämfört med Umeå. Detta innebär att antingen så läcker det ut mer värme ur 

grunden vid ett mildare klimat eller så är U-värdet för en platta på mark ej lika viktigt som 

värmelagringsförmågan för grundläggningsmaterialet ju sydligare byggnaden ligger. Simuleringarna 

visade starkt på att U-värdet har mindre betydelse. Med andra ord, en bättre isolering i plattan behöver 

inte betyda att värmebehovet för byggnaden minskar. 

5.3 Köln 
När simuleringarna för Köln var utförda började en röd tråd synas. Resultatet för Köln visade på ännu en 

försämring av värmebehovet för modellen. Denna gång ökade värmebehovet med 33,3 kWh jämfört med 

Malmö och landade på en total ökning om 108,9 kWh per år för modellen, eller 3,9%. Denna röda tråd 

visade på att ju mildare klimat en byggnad med lättbetong som grundläggningsmaterial ligger i desto 

större blir skillnaden av värmebehovet för byggnaden jämfört med om byggnaden använde 

byggnadsbetong som grundläggningsmaterial. Detta trots att U-värdet för grunden är mätbart lägre än 

vid användning av byggnadsbetong. 
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5.4 Rom, Kairo, Nairobi 
För städerna Rom, Kairo och Nairobi är klimatet så varmt att det knappt krävs någon uppvärmning. Trots 

detta kunde det ändå synas en försämring i Rom med 8,4 kWh per år för värmebehovet, eller 0,78%. 

Kairo och Nairobi hade exakt samma värmebehov både vid lättbetong och byggnadsbetong som 

grundläggningsmaterial. Att göra en mer isolerande grundkonstruktion söder om Rom verkar med andra 

ord ej ha någon betydelse för värmebehovet i byggnaden. Det kan dock ha betydelse när det kommer till 

kylbehov, detta undersöktes dock aldrig under dessa simuleringar men skulle lätt kunna göras med 

samma metodik. 

5.5 Reaktion av resultatet 
Inom IDA-ICE utfördes några tester efter att resultatet visade på en försämring av det generella 

värmebehovet för modellen. Inom dessa tester provades det att byta vissa andra materialvärden för 

lättbetongen. De värden som byttes ut var densiteten på betongen samt den specifika 

värmekapaciteten. Vid dessa tester gjordes det klart att om densiteten och värmekapaciteten på 

betongen var densamma som för byggnadsbetongen skulle det bli en generell förbättring av 

värmebehovet för byggnaden. Vid ändring av endast värmekapaciteten visade det sig fortfarande bli en 

försämring. Detta betyder då att densiteten för betongen har större betydelse vid plattor på mark än 

själva λ-värdet för betongen. Anledningen till detta fenomen är förmodligen den gratisvärme byggnaden 

får av betongen under året på grund av att betongen lagrar värme i materialet vilket minskar 

värmeförlusterna i plattan. Denna gratisvärme en byggnad kan få ut ur ett mer kompakt material visar 

sig alltså vara mer fördelaktigt än att sänka materialets λ-värde. 

Densiteten för lättbetongen som användes låg på 800 kg/m3 medan densiteten för byggnadsbetongen 

låg på 2300 kg/m3. Detta innebär alltså att byggnadsbetongen var ett 2,875 gånger mer tätare, eller 

tyngre, material än lättbetongen. Om samma jämförelse görs för λ-värdet för det två materialen har 

byggnadsbetongen ungefär ett λ-värde som är 7,73 gånger sämre än för lättbetongen. Dessa två 

jämförelser visar alltså att även fast λ-värdet blev 7,73 gånger bättre för materialet vid bytet från 

byggnadsbetong till lättbetong resulterade det ändå i en försämring av värmebehovet på grund av att 

densiteten var 2,875 gånger mindre. Detta samband väcker därför en frågeställning om det är mer 

fördelaktigt att grundlägga med ett väldigt tungt material med hög densitet, när det kommer till att 

förbättra värmebehovet för en platta på mark, istället för att försöka förbättra materialets 

isoleringsförmåga. 

Simuleringar utfördes även vid användning av en lättbetong som hade mycket högre densitet. Dennes 

densitet låg på 1800 kg/m3. Trots den höga densiteten var ändå λ-värdet betydligt mycket bättre än för 

byggnadsbetongen. λ-värdet för högdensitetslättbetongen låg på 0,73 W/m∙K jämfört med 

byggnadsbetongens λ-värde på 1,7 W/m∙K. Detta innebär alltså ett λ-värde som är ungefär 2,33 gånger 

bättre och en densitet som är ungefär 1,28 gånger lägre. Trots ökningen av densiteten i materialet visade 

simuleringarna på en försämring av det generella värmebehovet för modellen. Detta förstärkte därför 

misstankarna om att densiteten i grundläggningsmaterialet har större betydelse än λ-värdet för 

grundläggningsmaterialet när det kommer till att sänka värmebehovet för en byggnad som har platta på 

mark. 

5.6 Fördelarna med att byta grundläggningsmaterialet till lättbetong 
Trots den märkbara försämringen av värmebehovet för byggnaden kan denna försämring anses vara 

försumbar. Vid det värsta fallet, som är för simuleringen i Köln, där värmebehovet ökade med 108,9 kWh 
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per år resulterar det i en ungefär livskostnadsökning för byggnaden på 8700 sek. Detta om man räknar 

på att byggnaden kommer stå i sitt befintliga skick i 80 år. Denna summa pengar är otroligt liten och 

därför mer eller mindre obetydlig. Med andra ord är det försämrade värmebehovet inte en avgörande 

faktor till att helt välja bort lättbetong som ett alternativt grundläggningsmaterial då det finns andra 

fördelar med bytet än ett förbättrat U-värde för plattan. 

Den absolut största fördelen med att byta ut grundläggningsmaterialet till lättbetong är att byggnaden 

blir mycket lättare. Då materialet är 2,875 gånger lättare än byggnadsbetongen kommer hela 

grundkonstruktionens vikt, när det kommer till plattan, minska ungefär 2 gånger. Detta innebär att i 

mildare klimat där tjäldjupet är mycket lågt eller där det ej förkommer tjäle så kan 

grundläggningskostnaderna sänkas betydligt. Mycket vanligt vid byggnation av hus är att samma vikt 

huset kommer resultera i schaktas material bort från marken för att det ej ska bli några sättningar i 

grunden efter lång tid på grund av viktpåkänningar. Vid en sänkning av byggnadens totalvikt genom att 

minska plattans densitet med 2,875 gånger innebär det att mindre material behöver schaktas bort för 

att uppnå samma resultat. Detta har stor betydelse för byggnadens pris då schaktning kostar väldigt 

mycket och kan ta lång tid på grund av dåliga markförhållanden samt dyra hyror för grävmaskiner. Denna 

viktminskning öppnar därför upp ett incitament till att använda lättbetong, inte för att det är mer 

isolerande då simuleringarna visar på ett försämrat värmebehov, utan för att minska byggnadens 

totalvikt och därför minska schaktkostnaderna. Kostnaden att endast hyra en grävmaskin kan kosta upp 

till 6000 sek/byggdag [12]. 

En annan fördel med lättbetongen är att på grund av dess stora mängd luft, eller lätta ballast, fungerar 

det som en ljudisolator. Denna fördel är dock mest aktuell i till exempel en stad som har en tunnelbana. 

Grundläggningsmaterialet kan då hjälpa till med att isolera bort buller från tunnelbanevagnarna och 

bidra till ett bättre inomhusklimat när det kommer till ljud och bullernivå. 

5.7 Felkällor 
Inom projektet har flera felkällor identifierats. Felkällorna som identifierats är som följer. 

1. Oklarhet om hur IDA-ICE beaktar köldbryggor när det kommer till ytterväggens anslutningspunkt 

till plattan. För att lösa denna oklarhet måste samtliga ekvationer inom IDA-ICE när det kommer 

till köldbryggor lokaliseras i programmets kod då det är en underliggande funktion. Detta är fullt 

möjligt att åstadkomma då informationen går att komma åt med hjälp av programmerings 

kunskaper. Denna kunskap inom programmering fanns dock ej under projektets gång.  

2. Svårigheter inom IDA-ICE att isolera i marken runt grundläggningsplattan vilket bidrar till ett 

mindre realistiskt resultat på grund av högre värmeförluster. Detta går att lösas med hjälp av 

handberäkningar för värmeförlusterna som sedan blir tillämpade på slutet för att ge ett mer 

verklighetstroget resultat. 

3. Svårigheter inom IDA-ICE att bygga in ett betongliv för plattan vilket ökar värmeförlusterna i 

utkanterna av huset mot marken. Detta går även att lösas med hjälp av handberäkningar. 

4. Svårigheter inom IDA-ICE att lägga in golvvärme som modellens uppvärmningssystem i så pass 

hög detalj som projektet krävde. Denna felkälla går att lösa genom att använda andra typer av 

simuleringsprogram och jämföra de bådas resultat med varandra. Det finns aktuella 

simuleringsprogram på marknaden som tar sig an sådana problem i en 2D-miljö istället för en 

3D-miljö. 

5. Svårigheter inom IDA-ICE att rita in faktiska dragningar av ventilation i modellen.  
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6. Odefinierade materialvärden samt odefinierade modellvärden som till exempel antal boenden 

och arbetande, watteffekter för utrustning för modellen med mera. Dessa värden går ej att få 

tag i förrän Backen 6:1 blivit uppförd och att byggnaden blivit brukad i minst ett års tid. 

Av dessa felkällor är svårigheter att bygga in isolering runt plattan för modellen, svårighet att värma upp 

huset med golvvärme i högre detalj samt oklarheten om hur IDA-ICE beaktar köldbryggor för modellen 

de som högst troligt påverkat resultatet för projektet mest. Av dessa tre är svårigheten att värma upp 

huset med golvvärme i högre detalj den största. Samtliga av dessa tre diskuteras mer detaljerat nedan. 

5.7.1 Felkälla – golvvärme 
 Ett hus som har golvvärme som uppvärmning får i regel väldigt mycket gratisenergi från lagrad värme i 

grundläggningsmaterialet samt marken som huset står på. Detta bidrar även till att tjäldjupet minskar, 

inneklimatet blir mer jämt fördelat samt värmeförluster kan bli bättre vid bra isolering i marken. Inom 

detta projekt hade användningen av golvvärme i modellen varit extra viktigt då den misstänkta 

anledningen till att värmebehovet ökade vid bytet till lättbetongen var lättbetongens oförmåga att lagra 

värme i materialet. Denna faktor hade möjligtvis kunnat helt förbises om det hade gått att programmera 

in golvvärme i simuleringsmodellen. Vid en uppvärmd platta finns med andra ord inte ett lika stort 

behov av att kunna lagra värme i betongen på grund av att denna värms kontinuerligt. Värmen som 

lagras i plattan på grund av golvvämeledningarna skall ändå reflekteras upp, tillbaka in i byggnaden, av 

isoleringen som ligger under betongen. Denna felkälla i sig kan vara den ensamstående anledningen till 

att resultatet blev negativt istället för positivt. 

5.7.2 Felkälla – isolering runt plattan 
Den felkälla som förmodligen påverkade resultatet näst mest är oförmågan att programmera in ett 

isoleringsskikt i utkanten, runtom plattan. Denna isolering är det som hjälper till med värmeförluster 

som går igenom marken och har visats i flera fall få stor betydelse för en byggnad och dess värmebehov, 

speciellt en byggnad som har golvvärme. Denna felkälla kan möjligtvis bidragit till det negativa resultatet 

av simuleringarna vid bytet av grundläggningsmaterialet till lättbetong. Med störst sannolikhet var 

denna skillnaden relativt liten, förmodligen påverkade oförmågan att isolera runt plattan mer det totala 

värmebehovet för byggnaden än något annat. Med andra ord var modellens grund otillräckligt isolerad 

om man jämför den med den faktiska byggnaden Backen 6:1. Modellen kan därför ej få likvärdiga 

resultat som den faktiska byggnaden. 

5.7.3 Felkälla – köldbryggor vid yttervägg och platta 
Den slutliga felkällan som antagits påverka resultatet mest var oklarheten om hur IDA-ICE tar i hänsyn till 

köldbryggor där yttervägg möter platta på mark. Denna felkälla är rankad bland de huvudsakliga på 

grund av att den kombinerar en annan felkälla vilket är IDA-ICE:s oförmåga att rita in ett liv runtom 

plattan. Detta betyder med andra ord att där yttervägg möter platta är plattan alldeles för tunn än vad 

den egentligen behöver vara på grund av saknat liv. Det går heller inte att programmera in en specifik 

lösning för isoleringen där yttervägg möter plattan. Detta innebär att köldbryggan mellan yttervägg och 

plattan för simuleringsmodellen ej går att likna med den faktiska köldbryggan för byggnaden Backen 6:1. 

Detta kan då resultera i att vid bytet till ett material med helt andra egenskaper ändras denna 

köldbrygga markant och kan därför påverka resultat antingen positivt eller negativt. Problemet är att det 

ej går att veta på grund av oförmågan att påverka dessa anslutningspunkter och hur de isolerats för 

köldbryggor. Det enda reglaget som finns inom IDA-ICE är en mätare där det går att ställa in ett värde på 
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köldbryggans egenskaper som går från dåligt till väldigt bra samt obefintlig. Dessa reglage är med andra 

ord väldigt svåra att koppla till verkligheten och kan därför anses vara otillräckliga i sin trovärdighet. 

5.8 Antaganden och förenklande 
Inom projektet har ett antal antaganden tagits samt förenklingar gjorts. De antaganden som tagits har 

främst varit karakteristiska materialvärden. Dessa värden kan till exempel varit specifika λ-värden i 

modellen. Även andra värden i modellen som antal boende samt mängd utrustning som ej varit 

specificerat i bygghandlingarna för Backen 6:1 har blivit antagna. Samtliga antaganden för material har 

kopplats till framtagna formelsamlingar. Värden som blivit tagna ur formelsamlingar kan till exempel 

vara ett λ-värde på en gipsskiva från ett specifikt fabrikat. Istället för att söka upp ett speciellt λ-värde på 

materialet användes standardvärdet om det inte var specificerat att materialet hade speciella 

egenskaper utöver det vanliga. Exempel på ett sådant antagande är λ-värdet för en OSB-skiva där λ-

värdet antogs till att vara standard λ-värdet för trä då OSB-skivor är träskivor av ett specifikt fabrikat. 

Dessa antaganden bör inte gjort någon skillnad, eller en väldigt liten skillnad på resultatet för 

simuleringarna. 

De antaganden som berör husets inredning, boenden samt arbetande har blivit avvägda med hjälp av en 

dialog med ÅF som låtit uppföra en liknande byggnad vid ett tidigare skede. De värden som ej varit 

specificerade i bygghandlingarna har därav blivit antagna att vara likvärda med den redan uppförda 

byggnaden för att likna ett verklighetstroget scenario. 

De materialvärden som blivit antagna har varit som lyder. 

1. Byggbetong: λ-värdet, specifika värmekapaciteten samt densiteten. 

2. OSB-skivor: λ-värdet. 

3. Stenull: λ-värdet. 

4. Ej specificerade gipsskivor: λ-värdet. 

5. Taktegelplattor: λ-värdet. 

Resterande materialvärden har blivit hämtade direkt från producenten. De antagna materialvärden är 

hämtade ur formelsamlingen EN-BE [2]. 

Förenklingarna som tagits inom projektet har varit avrundningar vid handberäkningarna samt 

förenklingar av simuleringsmodellen. 

Avrundningar skedde enligt de standardiserade matematiska direktiven, i slutet av en ekvation. Dessa 

avrundningar bör därför ej ha någon stor betydelse för projektet eller simuleringarnas resultat då de ej 

påverkar simuleringens resultat. 

Förenklingarna av simuleringsmodellen blev gjorda på grund av bristande kunskap inom programmering 

och IDA-ICE avancerade funktioner. Det som förenklats involverar att mer exakt ställa in material och 

materialskikts data i programmets avancerade funktioner för att få ett mer djupgående resultat. Detta 

projekt hade dock aldrig någon strävan att få ett sådant djupgående resultat. Därav har denna förenkling 

ej påverkat projektets gång eller resultat.  
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6. SLUTSATSER 
De slutsatser som dragits är baserade på resultatet av simuleringarna samt de misstänkta felkällorna och 

de misstänkta anledningarna till de resulterande värdena. 

6.1 Bör lättbetong användas inom grundkonstruktionen 
Lättbetong bör inte användas inom grundkonstruktionen som det ser ut i dagsläget. Detta om målet är 

att sänka värmebehovet för den aktuella byggnaden. Det visade sig att ett material med mindre densitet 

i grundkonstruktionen förmodligen försämrar värmebehovet för en byggnad på grund av mindre 

värmelagring. 

Det finns dock andra anledningar till att använda lättbetong. Om målet är att sänka en byggnads totala 

vikt är lättbetong ett valid alternativ som grundläggningsmaterial. Detta på grund av den låga densiteten 

hos betongens ballast. Materialet har även så pass hög och jämn hållfasthet att det utan tvekan går att 

tillämpa inom byggbranschen. Arbetsmomenten för gjutning och armering är även nästan identiska till 

vanlig gjutning och armering av byggnadsbetong vilket underlättar vid produktion och för byggarbetarna 

[5], [6]. 

6.2 Varför blev resultatet negativt – de misstankar som väckts 
Resultatet av simuleringarna blev en försämring av husets generella värmebehov. Detta trots att U-

värdet för plattan på mark sänktes med 5,4% vilket är en nämnvärd sänkning. Trots denna sänkning 

försämrades värmebehovet med 0,33% för Umeå ända upp till 3,9% för Köln, och gav ett negativt 

resultat. Den misstänkta anledningen för detta fenomen är som följer. När det kommer till grundläggning 

och grundläggningsmaterialet så är betongen så pass tunn jämfört med isoleringen att materialets 

värmelagringskapacitet är mycket viktigare än materialets λ-värde när det kommer till att sänka en 

byggnads värmebehov genom att förbättra grunden. Detta grundas på att trots att lättbetongens 

värmekonduktivitet var drygt 7 gånger lägre än byggnadsbetongen och densiteten endast 2,875 gånger 

lägre resulterade det ändå i ett försämrat värde. Detta innebär alltså att vid val av material, för en platta 

på mark, är det av större vikt att välja ett material som har hög densitet än ett material som har låg 

värmekonduktivitet. Detta misstänkts bero på att betongens förmåga att lagra värme är viktigare för 

byggnadens värmebehov än betongens förmåga att hålla inne värmen i byggnaden. 

6.3 Förbättringsförslag och tillägg vid ytterligare studier 
Under projektets gång hittades flera felkällor, som blivit nämnda ovan, samt moment i projektet som 

antingen varit onödiga eller hade kunnat förbättras i sitt utförande. De förslag till förbättringar och tillägg 

vid ytterligare studier inom detta ämne är som följer. 

1. Bygg upp simuleringsmodellen i samband med projekteringen av den ursprungliga byggnaden. 

Detta för att förenkla framtagandet av diverse materialdata samt möjligheten att kunna 

programmera fram simuleringsmodellen i samband med projekteringen av huset. Detta skulle i 

sin tur minska mängden tid och resurser att bygga modellen. 

2. Utför simuleringarna för en byggnad som har samma tekniska lösningar som IDA-ICE kan 

programmera in i modellen. Detta för att förhindra felkällor som detta projekt stötte på när det 

kom till uppvärmningssystemet och golvvärmen. 

3. Utför simuleringarna för en byggnad med så få speciella tekniska lösningar som möjligt. Detta för 

att IDA-ICE är väldigt begränsande när det kommer till speciella lösningar vid till exempel 

isolering av köldbryggor etcetera. 
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4. Utför simuleringarna för en byggnad som redan blivit uppförd och varit klar i minst ett år för att 

få tillgång till den årliga energideklarationen och gör simuleringarna för året deklarationen gäller. 

5. Undersök materialets påverkan när det kommer till kylning för varmare klimat. 

6. Utför simuleringar för större hus i betong med LWAC-betongen som har tryckhållfasthetsklass 33 

MPa för kuber. Detta för att undersöka om ett hus helt byggt i betong kan minska sin 

förbrukning nämnvärt vid byte av betongmaterialet eller om resultaten blir densamma som för 

Backen 6:1. 

7. Utför tester i laboration för att undersöka om betongens värmekapacitet och densitet är 

viktigare för grundkonstruktionen än materialets λ-värde när det kommer till byggnadens 

värmebehov. 

8. Undersöka byggnadens totala viktminskning vid byte till lättbetong och därav det resulterande 

lägre kostnaderna vid grundläggningen när det kommer till schaktning. 

9. Utför simuleringar för tillförd värme i grundkonstruktionen inom ett 2D-simuleringsprogram 

under kortare tidsintervaller för att mer djupgående undersöka materialets vikt att kunna lagra 

värme. 

10. Använda ett 2D-simuleringsprogram för att få mer exakta värden för köldbryggor som sedan går 

att införa i IDA-ICE modellen. 
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8. BILAGOR 
Nedan finnes de mest relevanta bilagor till rapporten med kort beskrivning. En avvägning gjordes för att 

bestämma vilka bilagor som ansågs vara nödvändiga att ta med i rapporten. Detta för att ej övertrassera 

rapporten med bilagor vilket skulle minska rapportens kvalité. 

8.1 Bilaga 1 – materialskikt för Backen 6:1 med olika karakteristiska materialdata 
Samtliga materialdata för simuleringsmodellen Backen 6:1. 

Byggnadsdel Skikt 
Tjocklek 

(m) 
λ-värde 
(W/m∙K) 

Densitet 
(kg/m3) 

Specifik värmekapacitet 
(J/kg/K) 

Yttervägg           

  

Gipsskiva 0,0125 0,22     

OSB-skiva 0,011 0,14     

Stenull mellan regel 0,07 0,0365     

Stenull 0,17 0,0365     

Stenull 0,045 0,0365     

Glasroc H storm 0,0095 0,2375     

Luftspalt (spikläkt) 0,34 0,19     

Lockpanel 0,044 0,14     

Grund           

  

Byggbetong 0,12 1,7 2300 880 

Lättbetong 0,12 0,22 800 1050 

Lättbetong hög densitet 0,12 0,73 1800 900 

Styrolit S80 0,1 0,038     

Styrofoam 250 0,08 0,034     

Styrofoam 250 0,1 0,034     

Drängrus 0,25 2     

Yttertak           

  

Taktegelplattor 0,002 0,6     

Råspont 0,023 0,14     

Innertak           

  

Lösull 0,5 0,0365     

Gles panel 28x70 C300 0,028 0,14     

Gipsskiva 0,013 0,22     

Protect F (brandskiva gips) 0,015 0,22     

Innervägg           

  

Gipsskiva 0,013 0,22     

OSB-skiva 0,011 0,14     

Stenull 0,12 0,0365     

Gyproc Isolerreglar 0,025 0,11     

Plywood 0,015 0,14     

Gipsskiva 0,013 0,22     

Innergolv           

  Linoleummatta 0,003 0,14     
Samtliga värden är hämtade från bygghandlingarna för Backen 6:1, från materialtillverkarna eller materialets återförsäljare. 
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8.2 Bilaga 2 – intervju med Jörgen Åström 
Intervjun om lättbetong utförd med Jörgen Åström, Concretec. 

Intervjuunderlag. Examensarbete högskoleingenjör byggteknik 15hp, VT18, Ludvig Grind, Umeå Universitet. Svar 

från Jörgen Åström. Intervju på sammanlagt 30 minuter. 

1. Vad är möjligheten att producera lättbetong till byggnadsgrunder rent mängd/kapacitetsmässigt. 

a. Har fabrikerna möjlighet att producera lättbetong i lika stora mängder som byggbetong? Det produceras inte stora mängder 

lättbetong/skumbetong i Sverige, näst intill en obefintlig mängd. Det produceras dock en mängd lättklinkerbetong, dock mer förut på 60-

talet än i dagsläget. Fabriken Swerock i Umeå är rustad att kunna producera lättklinkerbetong men efterfrågan fanns inte av 

konsumenterna. Därför producerar Swerock nu främst byggbetong (Jörgen Åström). 

b. Blir kvalitén på lättbetongen lika jämn som hos byggbetong? Nej, den går ej att få jämn. Både tryckhållfastheten och draghållfastheten hos 

lättbetong/skumbetong är i dagsläget omöjlig att få homogen och kan därför inte bli tillåtet att användas inom bärande konstruktioner av 

regelverk. Det används för det mesta endast som isolering eller utfyllnad av torpargrunder, ej som bärande konstruktioner. Lättbetong går 

heller inte att armera då det ej går att garantera att det blir någon vidhäftning mot armeringsjärnen. Det går däremot att få en jämn 

hållfasthet hos lättklinkerbetong med olika hållsfasthetsklasser. Lättklinkerbetong går även utmärkt att armera i (Jörgen Åström). 

c. Blir materialfrakten av lättbetong från fabrik densamma som för byggbetong? Ja, både lättbetong/skumbetong och lättklinkerbetong går 

att fraktas med vanlig betongbil till arbetsplatsen (Jörgen Åström). 

2. Uppstår det något fler moment på arbetsplats genom att gjuta i lättbetong. 

a. Går det att använda samma sorts formar? Lättbetong/skumbetong går att ljuta som vanligt och likaså med lättklinkerbetong. 

Lättbetong/skumbetong behöver dock ej vibreras då den är så pass flytande. Lättklinkerbetong behöver vibreras beroende på vilka 

fraktioner som används för leca-kulorna (Jörgen Åström). 

b. Går lättbetongen att pumpa? Både lättbetong/skumbetong och lättklinkerbetong går att pumpa som vanlig betong. Det går med andra ord 

att använda samma maskiner som vid vanlig gjutning (Jörgen Åström). 

c. Blir det någon skillnad på vibreringen? Nej, ingen skillnad med tillräckligt lös konsistens slipper en vibrering för båda sorter (Jörgen 

Åström). 

d. Tillförs något fler moment/blir något moment större eller mindre? Lättbetong/skumbetong har inga fastställda arbetsmoment då det ej 

gjuts med på plats, så vet ej. Lättklinkerbetongen måste spacklas om inte fraktioner på 12-20K används för lecan (Jörgen Åström). 

e. Krävs det någon speciell ytbehandling för att skydda mot korrosion på armering? Lättbetong/skumbetong går ej att armera i så nej. För 

lättklinkerbetong så kan ett spackelskikt behövas beroende på fraktionerna av leca-kulorna (Jörgen Åström). 

f. Går betongen att armera i på samma sätt? Lättbetong/skumbetong går ej att armera i då det ej uppstår/ej går att garantera att det uppstår 

någon vidhäftning mot armeringsjärnen. Lättklinkerbetong går att armera i på exakt samma sätt som byggbetong (Jörgen Åström). 

g. Måste åtgärder tas för att förhindra kapillärsugning/krafter? Spackelskikt för lättbetong/skumbetong och spackelskikt för lättklinkerbetong 

alternativt använda fraktionerna 12-20K på leca-kulorna för att skapa ett kapillärbrytande skikt i materialet (Jörgen Åström). 

3. Har lättbetong mycket annorlunda egenskaper jämfört med byggbetong. 

a. Krymper lättbetong på samma sätt som byggbetong? Krypningen beror på mängd cement i materialet och vilka fraktioner av 

ballasten/leca-kulor som används. Samma fraktionsstorlekar ger samma sorts krympning för betongen (Jörgen Åström). 

b. Blir krypningen annorlunda? Fungerar likadant som för krympning i materialet (Jörgen Åström). 

c. Hur reagerar lättbetong med hänsyn till längre exponering av tunga laster? Lättbetong/skumbetong är oklart hur det reagerar då det ej 

utsätts för långa, bärande laster. Lättklinkerbetong det tar långa laster bra, ungefär som byggbetong (Jörgen Åström). 

d. Har lättbetong liknande sprickvidder som byggbetong? Vet ej, oprövat för båda materialen (Jörgen Åström). 

e. Vilka belastningar kan en räkna med att lättbetong kan ta emot m.h.t tryckhållfasthet och draghållfasthet? Det beror helt på vilken 

hållfasthetsklass betongen har. Man får en annan hållfasthet beroende på hur betongen blandas. 

f. Finns det någon uppenbar svaghet med lättbetong när en tittar på hållfasthet? Sämre hållfasthet generellt, både tryck och drag. 

Klinkerbetong har dock bättre hållfasthet än vad lättbetong/skumbetong har samt även en mer homogen och säkert fastställd hållfasthet 

vilket gör att den får användas i bärande konstruktioner (Jörgen Åström). 

4. Hur hanterar EN 1992-1-1 lättbetong. 

a. Detta med hänsyn till dimensionering, hållfasthetsklasser etc? Lättklinkerbetong tillåts att användas då de har definierade 

hållfasthetsklasser och kan därför dimensioneras på samma sätt som vanlig betong. Lättbetong/skumbetong är svårt att få jämn hållfasthet 

i och är därmed ej tillförlitlig att använda i bärande konstruktion, det får med andra ord inte användas som bärande konstruktion då det ej 

har några hållfasthetsklasser. Det går med andra ord ej att dimensionera med lättbetong/skumbetong (Jörgen Åström). 

b. Är det tillåtet att använda lättbetong i bärande konstruktioner idag, är materialet tillräckligt tillförlitligt ur lagens synpunkt? Det är ej 

fastställt att lättbetong/skumbetong får användas på grund av ojämna hållfasthetsklasser. Lättklinkerbetong är dock tillåtet att användas då 

det har en homogen hållfasthetsklass (Jörgen Åström). 
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8.3 Bilaga 3 – IDA-ICE datautdrag 
De viktigaste värdena från simuleringsmodellen Backen 6:1 i IDA-ICE. 

Zones             

Name 

Floor 
heig
ht, m 

Roo
m 
heig
ht, m 

Floor 
area, 
m2 

Hea
t 
set
p., 
°C 

Coo
l 
set
p., 
°C 

Suppl
y air, 
L/(s.
m2) 

Retur
n air, 
L/(s.
m2) 

Light
s, 
W/m
2 

Lights
, 
kWh/
m2 

Equipme
nt, 
W/m2 

Equipme
nt, 
kWh/m2 

Ext 
win. 
area, 
m2 

Korridor 0 2,4 61,28 20 25 
0,652

7 
0,326

4 
0,71

8 6,29 2,448 21,44 0 

Lägenhet 1 Övre sovrum 
1 0 2,4 13,99 20 25 1,287 0 

1,57
3 13,78 5,361 46,96 

2,70
72 

Lägenhet 1 Övre WC 1 0 2,4 9,594 20 25 0 2,085 
2,29

3 20,09 7,817 68,48 0 

Lägenhet 1 Övre 
vardagsrum 1 0 2,4 26,18 20 25 0,573 

0,496
6 

1,26
1 11,04 17,8 155,9 

3,41
22 

Lägenhet 2 Övre Sovrum 
2 0 2,4 12,41 20 25 1,45 0 

1,77
3 15,53 6,044 52,94 

1,70
61 

Lägenhet 2 Övre 
vardagsrum 2 0 2,4 26,18 20 25 0,573 

0,496
6 

1,26
1 11,04 17,8 155,9 

3,41
22 

Lägenhet 3 Övre sovrum 
3 0 2,4 12,41 20 25 1,45 0 

1,77
3 15,53 6,044 52,94 

1,70
61 

Lägenhet 3 Övre WC 3 0 2,4 8,511 20 25 0 2,35 
2,58

5 22,64 8,812 77,19 0 

Lägenhet 3 Övre 
vardagsrum 3 0 2,4 26,18 20 25 0,573 

0,496
6 

1,26
1 11,04 17,8 155,9 

3,41
22 

Lägenhet 2 Övre WC 2 0 2,4 8,511 20 25 0 2,35 
2,58

5 22,64 8,812 77,19 0 

Lägenhet 4 Övre 
vardagsrum 4 0 2,4 27,51 20 25 

0,545
3 

0,472
6 1,2 10,51 16,94 148,4 

5,11
83 

Lägenhet 4 Övre WC 4 0 2,4 8,511 20 25 0 2,35 
2,58

5 22,64 8,812 77,19 0 

Lägenhet 4 Övre svorum 
4 0 2,4 12,41 20 25 1,45 0 

1,77
3 15,53 6,044 52,94 

1,70
61 

Fläktrum 0 2,4 29,87 20 25 0 0 
0,73

65 6,452 3,348 29,33 0 

Lägenhet 1 Nedre 
vardagsrum 1 0 2,4 28,11 20 25 

0,533
6 

0,462
5 

1,17
4 10,28 16,58 145,2 

5,11
83 

Lägenhet 1 Nedre 
sovrum 1 0 2,4 13,03 20 25 1,381 0 

1,68
8 14,79 5,756 50,42 

1,70
61 

Lägenhet 1 Nedre WC 1 0 2,4 8,343 20 25 0 2,397 
2,63

7 23,1 8,99 78,75 0 

Angränsande rum 
uppehållsrum 0 2,4 5,422 20 25 0 0 

2,02
9 17,77 0 0 0 

WC ansl. uppehållsrum 0 2,4 6,088 20 25 0 3,285 
1,80

7 15,83 8,213 71,94 0 
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Uppehållsrum 0 2,4 14,29 20 25 1.4 0 1,54 13,49 1,002 8,777 
3,41

22 

Kontor 0 2,4 9,584 20 25 3,13 3,13 
1,72

2 15,08 41,74 365,6 0 

Samvaro 0 2,4 56,66 20 25 1,765 1,765 
1,35

9 11,9 10,06 88,13 
6,82

44 

Lägenhet 2 Nedre 
sovrum 2 0 2,4 13,8 20 25 1,304 0 

1,59
4 13,97 5,435 47,61 

2,70
72 

Entre nedre 0 2,4 16,1 20 25 0 0 
0,68

32 5,985 4,658 40,81 
1,70

61 

Lägenhet 2 Nedre 
vardagsrum 2 0 2,4 25,48 20 25 

0,588
7 

0,510
2 

1,29
5 11,35 18,29 160,2 

3,41
22 

Lägenhet 2 Nedre WC 2 0 2,4 8,837 20 25 0 2,263 2,49 21,81 8,487 74,35 0 

Entre höger 0 2,4 8,981 20 25 0 0 
1,22

5 10,73 8,351 73,15 0 

Vind höger 2.4 2,6 252,7 0 0 0 
0,039

57 0 0 0 0 0 

Städ 0 2,4 3,021 20 25 0 3,31 
3,64

1 31,9 16,55 145 0 

Förråd 0 2,4 4,167 20 25 2,4 0 2,64 23,12 12 105,1 0 

Vind vänster 2.4 2,6 252,7 0 0 0 
0,039

57 
0,04

35 
0,381

3 0 0 0 

Total/m2 
  

1010,
86   

0,393
7 

0,393
7 

0,71
28 6,244 5,174 45,32 1,25 
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8.4 Bilaga 4 – simuleringsmodellen Backen 6:1 
Bilder på simuleringsmodellen Backen 6:1. 

 

 Bild 1: planlösning simuleringsmodellen Backen 6:1. 

 

 Bild 2: 3D-vy med genomsikt simuleringsmodellen Backen 6:1. 


