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I	  
	  

Sammanfattning	  
Utvecklingen av passivhus har fått alltmer uppmärksamhet relaterat till dagens stora 

energianvändning som till 40 % går till upprätthållandet av våra bostäder. Utöver en byggnad 

som håller nere energikostnaderna riktas fokus mot att finna material som på lång sikt är 

miljömässigt hållbara. Trä har alltid varit ett material som benämnts som ”det naturliga 

byggmaterialet” och är vanligt i dagens passivhus. Men att uppföra en träkonstruktion som 

håller för de internationella krav för passivhus är omfattande och kostsamt, därför är det 

intressant att studera alternativa lösningar som kan uppfylla dessa krav.  

Detta examensarbete jämför en, av Sweco, konstruerad yttervägg med en teoretisk av 

Webers Leca ISO-block Rex relaterat till byggnadsfysikaliska egenskaper så som värme, 

täthet, fukt, emissioner och miljöpåverkan. I rapporten presenteras handberäkningar på 

konstruktionernas U-värden och fuktpåverkan samt databeräkningar för köldbryggor över 

anslutning yttervägg-mellanbjälklag. Även vertikal bärförmåga studeras. Resultatet visade på 

att Lecablock kan vara en alternativ lösning till en träkonstruktion framför allt på grund av sitt 

låga U-värde och sin förmåga att hantera fukt. Däremot bör den miljöpåverkan, som 

tillverkningen bidrar med, utvecklas för att benämnas som ett mer klimatsmart alternativ. 
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Abstract	  
The development of passive houses has received increasing attention, related to today's major 

energy use, about which 40% goes to the maintenance of our homes in Sweden. Not only the 

focus on doing energy-effectical buildings, but also the focus is om finding materials that are 

characterised by being environmentally sustainable in the long run. Wood has always been a 

material termed as "natural building materials" and is common in today's passive houses. But 

to build a wooden structure that satisfies the international requirements for passive houses is 

extensive and expensive, so it is interesting to study alternative solutions to meet these 

requirements. 

This thesis compares, an external wall built with Weber Leca ISO block Rex with a 

tradition wall of passiv houses made of wood with respect to building physical properties such 

as heat, density, moisture, emissions and environmental impact. In this report, it is calculated 

the U-value, moisture transport and thermal bridges of connection between the outer wall-

joists. The results showed that Lecablock can be an alternative solution to a wooden structure 

mainly because of its low U-value and ability to resist moisture. However, the environmental 

impact of this solution may need further development in order to achieve a more climate 

neutral alternatives.  
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Förord	  
Examensarbetet är det avslutande momentet på min utbildning på 

Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik vid Umeå universitet. Arbetet är gjort i 

samarbete med Sweco Structures i Umeå och stöd från Weber som är tillverkare av Leca ISO-

block Rex. 

Mina förhoppningar är att arbetet ska bidra till utvecklingen av passivhus samt vidga vyerna 

för alternativa byggmaterial och konstruktionslösningar. Den genererade kunskapen har gett 

mig mer kunskap om byggnadsfysikaliska egenskaper som är relevanta att studera och jag 

hoppas att jag kan sprida denna kunskap med framtida medarbetare. 

Ett varmt tack till Osama Hassan som varit min handledare vid Umeå Universitet, som med 

sin kunskap hjälpt mig att strukturera upp mitt arbete. Även ett varmt tack till min sambo 

Joachim Engström som bidragit med sina energitekniska kunskaper. 

Tack till Christian Carlsvärd på Weber som bidragit med sina kunskaper om alterativa 

konstruktionslösningar på ytterväggar av Lecablock. 

Jag vill även tacka Johan Jeppson, som varit min handledare på Sweco, för inspirerande 

vägledning genom mitt arbete och möjlighet att vistas på Swecos kontor. Slutligen ett stort 

tack till alla medarbetare på Sweco i Umeå som delat med sig av sin kunskap och erfarenhet 

samt visat sitt intresse för mitt arbete. 

 

Umeå, september 2013 

Petra Jonsson 
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1. Inledning	  

1.1 Bakgrund	  
Världens befolkning har blivit alltmer medvetna om de negativa konsekvenser som olika 

levnadsvanor har på miljön. Detta har lett till att människan motiveras till ett mer 

eftertänksamt beteende vad gäller val av resursutnyttjande för att uppnå ett mer hållbart 

samhälle, och eftersom ca 40% av Sveriges energianvändning utgörs av fastighetssektorn har 

denna aspekt fått stor uppmärksamhet vad gäller hållbara lösningar för våra bostäder.  

1.2 Problembeskrivning	  
Sweco har fått i uppdrag av Umeå kommun att uppföra Hedlunda förskola som kommer bli 

världens nordligaste och internationellt certifierade passivhus. Fokus har legat på att integrera 

arkitektur, hållbarhet och pedagogik där byggmaterial valts med syfte att minska 

miljöpåverkan under hela byggnadens livscykel. De strängare krav som den internationella 

standarden ställer på byggnaden har inneburit en stor utmaning för Swecos konstruktörer vad 

gäller isolering och lufttäthet. De har lyckats ta fram en väl fungerande ytterväggkonstruktion, 

men som blir mer kostsam än vad kommunen hade räknat med. Därav är alternativa 

konstruktionslösningar intressanta att studera och ett material med bristande kunskap om 

hållbarhet ur ett passivhusperspektiv är Lecablock. För mer kunskap om materialets 

egenskaper och förutsättningar för ett passivhus kommer detta examensarbete att jämföra den 

projekterade väggkonstruktionen med en i Webers Leca ISO-block Rex. 

1.3 Syfte	  
Syftet med detta examensarbete är att jämföra den befintligt projekterade ytterväggen med en 

av Leca ISO-block Rex för att se om detta kan vara en alternativ konstruktionslösning. 

1.4 Målsättning	  
Målet med detta examensarbete är att få en förståelse över hur olika konstruktionsalternativ, 

huvudsakligen ur byggnadsfysikaliska aspekter, kan jämföras med varandra för att bedöma 

om olika alternativ är möjliga.  

1.5 Avgränsning	  
När en konstruktion jämförs med en annan finns många parametrar att studera. I denna studie 

hanteras enbart termiska egenskaper, köldbryggor, täthet, fukt, emissioner och miljöpåverkan 



	  

2	  
	  

ur ett översiktligt perspektiv. Eftersom fokus ligger på dessa byggnadsfysikaliska egenskaper 

kommer beräkningen inom hållfasthet begränsas till enbart vertikal bärförmåga. Det bör även 

nämnas att det är de huvudsakliga ingående materialen som bedöms. Detaljer och ytskikt 

anses inte relevant för resultatet. 

  



	  

3	  
	  

2. Teori	  

2.1 Termiska	  egenskaper	  

2.1.1 Värmekonduktivitet	  

Värmekonduktiviteten anger hur väl ett material isolerar, där ett lågt värde innebär bättre 

isoleringsförmåga. Enheten är W/m°C eller W/mK och beskriver värmens förmåga att vinkelrätt 

passera en kvadratmeter av ett visst material (Svensk Byggtjänst).  

2.1.2 Värmemotstånd	  

Värmemotståndet beskriver hur väl ett materialskikt isolerar, där ett högt värde innebär en hög 

isoleringsförmåga. Enheten betecknas som m2°C W eller m!K W och kan beräknas genom att var 

skikts värmekonduktivitet sätts i förhållande till dess tjocklek enligt Ekvation 1. 

 

 𝑅 = 𝑑
𝝀 (1) 

 

där 

𝑅 = 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑  𝑓ö𝑟  𝑒𝑡𝑡  𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙  (𝑚!𝐾 𝑊)  

𝑑 = 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡𝑒𝑡𝑠  𝑡𝑗𝑜𝑐𝑘𝑙𝑒𝑘  (𝑚) 

𝝀 = 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑜𝑛𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡  𝑓ö𝑟  𝑎𝑡𝑡  𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙  𝑊 𝑚𝐾 

 

Vid beräkning av värmemotståndet för en hel konstruktionsdel, exempelvis en vägg, adderas 

respektive skikts värmemotstånd samt värmemotstånd för insida och utsida av konstruktionsdelen (se 

Ekvation 2). 

 

 𝑅! = 𝑅!" + 𝑅! + 𝑅!" (2) 

 

där 

𝑅! = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛𝑠  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎  𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑  (𝑚!𝐾/𝑊) 

𝑅!" = 0,13𝑚!𝐾/𝑊 = 𝑣ä𝑚𝑒𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑  𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛𝑠  𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎 
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𝑅! = 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑  𝑓ö𝑟  𝑒𝑡𝑡  𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙  𝑖  𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛  (𝑚!𝐾/𝑊) 

𝑅!" = 0,04  𝑚!𝐾/𝑊 = 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑  𝑓ö𝑟  𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛𝑠  𝑢𝑡𝑠𝑖𝑑𝑎 

 

2.1.3 Värmegenomgångskoefficient	  

Värmegeomgångskoefficienten, även kallat U-värdet, anger hur väl en byggnadsdel isolerar. Ju lägre 

U-värde, desto bättre isoleringsförmåga. Enheten betecknas som W m2°C  eller W m2K och beräknas 

parallellt värmeflödets riktning. För en byggnadsdel med homogena materialskikt beräknas U-värdet 

enligt 

 𝑈 = 1
𝑅! (3) 

   

där 

𝑈 = 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡    (W m2K) 

𝑅! = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛𝑠  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎  𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑  (𝑚!𝐾/𝑊) 

 

För en byggnadsdel med icke homogena materialskikt finns det två metoder att beräkna U-värde; 𝜆-

värdesmetoden och U-värdesmetoden. 

2.1.3.1 𝝀-‐värdesmetoden	  

Vid beräkning av en hel byggnadsdels värmegenomgångskoefficient enligt 𝜆-värdesmetoden 

delas byggnadsdelen in i flera skikt längs med konstruktionen och vinkelrätt värmeflödets 

riktning. De ingående materialens värmeledningsförmåga i förhållande till andelen material i 

varje skikt beräknas. För skikt med fler ingående material beräknas ett nytt 𝜆 för just det 

skiktet enligt Ekvation 4.  

	  

 𝝀!"!!"!#$%& = 𝑝!×𝝀! (4) 

 

där 

𝑝! = 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙  𝑎𝑣  𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙  𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙   %  

𝝀! = 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑜𝑛𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡  𝑓ö𝑟  𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑡  𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙  (𝑊/𝑚𝐾)  



	  

5	  
	  

 

	   𝑅! =   
𝑑!"!!"!#$%&

𝝀!"!!"!#$%&	  

 

(5) 

där 

𝑅! = 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑  𝑓ö𝑟  𝑖𝑛ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛𝑡  𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡 

𝑑!"!!"!#$%& = 𝑡𝑗𝑜𝑐𝑘𝑙𝑒𝑘  𝑝å  𝑖𝑛ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛𝑡  𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡 

	   𝑅!"#,  𝜆 = 𝑅!" + 𝑑!!"!#$%& 𝜆!!"!#$%& +   𝑑!"!!"!#$%& 𝜆!"!!"!#$%&!    𝑅!" 

 

(6) 

2.1.3.2 U-‐värdesmetoden	  

Enligt U-värdesmetoden delas byggnadsdelen in i olika fält och U-värdet beräknas parallellt 

värmeflödets riktning. Varje fält betraktas som en enskild del av byggnadsdelen och värmemotståndet 

beräknas således separat enligt Ekvation 7. Det totala U-värdet fås genom att väga samman de olika 

fälten genom att ta hänsyn till dess andel i byggnadsdelen, enligt Ekvation 8. 

 

 𝑅!"#,!ä!" =   𝑅𝑠𝑖 +    𝑑𝑖 𝜆𝑖 +   𝑑𝑖,𝑓ä𝑙𝑡 𝜆𝑖,𝑓ä𝑙𝑡     + 𝑅𝑠𝑒 
(7) 

   

 𝑈 = 𝑝!× 1 𝑅!"#,!ä!" 
(8) 

   

 𝑅!"#,! = 1 𝑈  (9) 

   

För att ta hänsyn till de båda metoderna för U-värdesberäkning beräknas medelvärdet av de 

totala värmemotstånden enligt Ekvation 10. Utifrån detta beräknas slutligen byggnadsdelens 

genomsnittliga U-värde enligt Ekvation 11 (Petersson, 2009). 

 𝑅!"#"$ = 𝑅!"#,! + 𝑅!"#,! 2 (10) 

   

 𝑈!"#"$ = 1 𝑅!"#"$ (11) 
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2.2 Köldbryggor	  
Vid beräkning av värmegenomgångskoefficienten studeras även köldbryggor som kan uppstå i en 

konstruktion.  Dessa kan vara antingen punktformiga eller linjära. Punktformiga köldbryggor kan 

uppstå i konstruktionen till följd av exempelvis infästningar och dessa angriper i tre dimensioner vilket 

gör de invecklade att beräkna. En linjär köldbrygga är en del av en konstruktion som ger upphov till 

värmeförluster till följd av att isoleringsskiktet bryts av andra material med sämre isoleringsförmåga. 

Exempel på delar i en konstruktion där linjära köldbryggor kan uppkomma är i ytterväggshörn, 

anslutning mellan bjälklag och yttervägg, samt fönster- och dörranslutningar. Linjära köldbryggor 

angriper endast i två dimensioner och har en genomgångskoefficient som betecknas med psi (𝜓) med 

enheten W/m°C eller W/mK, där ett lågt värde innebär bra isolering. Vid beräkning studeras antingen 

yttre eller inre köldbryggor beroende på vilka mått som används på dess verksamma längd. Svenska 

krav beaktar inre köldbryggor medan internationella krav bygger på de yttre. I denna studie studeras 

enbart de yttre köldbryggorna. 

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑙𝑖𝑛𝑗ä𝑟  𝑘ö𝑙𝑑𝑏𝑟𝑦𝑔𝑔𝑎 =    𝑙! ∗
!

!!!
𝜓! (12) 

 

där 

𝜓! = 𝐿!! − 𝑈! ∗ 𝑙! 

𝜓! = 𝑙𝑖𝑛𝑗ä𝑟  𝑘ö𝑙𝑑𝑏𝑟𝑦𝑔𝑔𝑎 ( 𝑊 𝑚𝐾) 

𝐿!! = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡  𝑓ö𝑟  𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛 

𝑈! = 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡  𝑓ö𝑟  𝑒𝑛𝑠𝑘𝑙𝑖𝑑  𝑑𝑒𝑙 (𝑊 𝑚! 𝐾) 

𝑙! = 𝑙ä𝑛𝑔𝑑  𝑑ä𝑟  𝑈!   𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟  (𝑚) 

Genom att ta hänsyn till linjära köldbryggor fås konstruktionens genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficient, vilket är ett mer verklighetstroget värde än om enbart skikt i en 

konstruktionsdel studeras enligt avsnitt 2.1.3 (Petersson, 2009).  

2.2.1 HEAT	  2	  

Handberäkning av köldbryggor är ofta komplicerat och tidskrävande. Därför används dataprogram 

som kan utföra dessa beräkningar och ett exempel på ett sådant är HEAT2. Köldbryggorna beräknas 

utifrån en modell av konstruktionsdelarna som ska beaktas med hänsyn till dess ingående materialskikt 

och värmekonduktivitet. Beräkningsmodellen skapar, tillsammans med ovanstående samt ingående 
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värden för konstruktionens omgivande temperaturer, modeller över värmeflöden och 

temperaturfördelning genom anslutningarna (Blomberg, 2000).  

2.3 Täthet	  
För passivhus ställs, förutom krav på låga U-värden, krav på god lufttäthet för att uppnå låg 

energianvändning och lågt effektbehov. Lufttätheten påverkar även inomhusklimatet och spridning av 

föroreningar samtidigt som det skyddar konstruktionen mot fuktskador. Med ett materials täthet menas 

hur mycket luft som får passera genom detta. En tät konstruktion i passivhus möjliggör styrning av 

ventilation och värmeåtervinning för maximal energibesparing då uppvärmd luft passerar genom en 

värmeväxlare och inte genom klimatskalet. Att ventilationen är tillfredsställande är högst relevant för 

att minimera eventuella fuktskador i den täta byggnaden (Andrén & Tirén, 2012). För att få en tät 

konstruktion är det viktigt är att planera genomföringar i tätskiktet så de blir så få som möjligt. I vissa 

väggkonstruktioner görs en installationszon som minimerar risken för byggtekniska problem och gör 

att man kan hänga upp ex tavlor utan att göra hål i själva tätskiktet. Att få konstruktionen tät innebär 

inte bara ett tätt byggmaterial utan även täta anslutningar mellan yttervägg och övriga 

konstruktionsdelar samt fönster och dörrar (Andrén & Tirén, 2012).  En byggnads täthet mäts genom 

provtryckning genom att byggnaden tätas och utsätts för 50Pa undertryck med hjälp av en fläkt och 

luftflödet mäts då i omsättningar per tidsenhet, l s,m!  (Bokalders & Block, 2009). 

2.4 Fukt	  
Fukt finns i omkringliggande luft och fukthalten beror på lufttemperaturen. Ju högre temperatur, desto 

mer fukt kan luften innehålla. Detta innebär alltså att en temperatursänkning leder till kondens och ett 

materials strävan efter fuktjämvikt med omgivningen gör att fukt kan trängas in i konstruktionen 

genom diffusion (Petersson, 2009). I material transporteras fukt mellan materialets porer även genom 

konvektion och kapillärsugning. Konvektion sker huvudsakligen från byggnadens insida och 

uppkommer på grund av luftströmmar genom konstruktionen, som i sin tur orsakas av exempelvis 

tryck- och temperaturförändringar. Storleken av fuktkonvektionen beror på denna tryckskillnad samt 

luftens ånghalt och konstruktionens täthet. Kapillärsugning sker då tryckskillnader, 

porvattenundertryck, uppkommer i materialets porer vilket leder till att fukt sugs in. Små porer i ett 

material innebär större sugkraft på grund av ett stort porvattenundertryck och mer fukt tar sig in i 

konstruktionen. För att kapillärsugning ska vara möjligt mellan olika material förutsätts olika 

porvattenundertryck mellan dessa. Fukten kommer då att transporteras från lågt till högt 

porvattenundertryck (Nevander & Elmarsson, 1994). 

Utöver fuktens sätt att vandra in i ett material är dess fuktbuffrande förmåga intressant att studera. 

Det vill säga förmågan att ta upp och lagra fukt vid förhöjd fukthalt för att sedan avges när denna 

sjunkit (Bokalders & Block, 2009). Fukt finns mer eller mindre i alla material men för hög fukthalt, 

som kan bero på fuktig utomhusluft, byggfukt, markfukt eller fuktproduktion inomhus, ökar risken för 
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skador och materialets beständighet försämras. Utöver fukt krävs värme och näring, som återfinns i 

organiska material, för att skador ska kunna uppstå. Exempel på fuktskador är att materialet ruttnar, 

sväller, spricker, möglar eller får ökade emissioner (Burström, 2007). 

Vid bedömning av en konstruktions risk för skador görs fuktberäkningar som grundar sig i det 

aktuella klimatet samt konstruktionens utförande och materialegenskaper. En förenklad handberäkning 

kan, med hjälp av en tabell, ge information om den relativa fuktigheten (RF) för varje materialskikt. 

Om den slutliga RF överstiger 100%  kommer kondens att uppstå i det aktuella materialskiktet vilket 

kan innebära att en fuktskada uppstår. Men det är inte bara vid kondens som risk för fuktskador 

föreligger utan detta kan ha sin begynnelse redan vid lägre RF, vilket är beroende av det aktuella 

materialet (Peterson, 2012). Beräkningen görs med hänsyn till förhållanden som råder under en 

specifik månad och på grund av det varierande klimatet, kommer ingångsvärden för inne- och 

utetemperatur påverka det slutliga RF i ett materialskikt. Beräkningarna är även beroende av ingående 

materials förmåga att släppa igenom ånga, vilket benämns som dess ånggenomgångsmotstånd enligt 

Ekvation 13 (Petersson, 2009). 

 𝑍!"# = 𝑍! (13) 

 

   

 𝑍! = 𝑑! 𝛿! (14) 

   

där 

𝑍!"# = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎  å𝑛𝑔𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑𝑒𝑡  𝑓ö𝑟  𝑒𝑛  𝑏𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑𝑠𝑑𝑒𝑙  (𝑠 𝑚) 

𝑍! = å𝑛𝑔𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑  𝑓ö𝑟  𝑒𝑡𝑡  𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 (𝑠 𝑚) 

𝛿! = å𝑛𝑔𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡  𝑓ö𝑟  𝑒𝑡𝑡  𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙  (𝑚! 𝑠) 

 

2.5 Emissioner	  
Emissioner är partiklar som avges från ett material till omgivande luft vid exempelvis ökad temperatur 

och luftfuktighet. Mängden emissioner anges i µμg/m!h och beskriver således mängden frigjorda 

partiklar per kvadratmeter och tidsenhet för ett givet material (Burström, 2007). Det finns inga 

generella gränsvärden för hur mycket emissioner som är godtagbart för ett material. Däremot finns 

kunskap om att stora mängder kan ha negativ inverkan på miljö och hälsa och beroende på verksamhet 

kan aktuella gränsvärden sättas för att säkerställa ett visst inomhusklimat (Arbetsmiljöverket). Ibland 

finns vetskap om emissioner, men vid mätning har dessa varit för låga för att ett värde ska kunna 



	  

9	  
	  

fastställas. Det som då används för att beskriva mängden emissioner är dess detektionsgräns, det vill 

säga det lägsta värde som kan mätas på emissioner i ett visst material (Burström, 2007). 

2.6 Miljöpåverkan	  
Vid val av byggnadsmaterial är det inte bara materialets direkta egenskaper som står i fokus, utan även 

huruvida den påverkar miljön på sikt. Materialets miljöpåverkan vid produktion och rivning är viktiga 

parametrar att studera såväl som dess beständighet, det vill säga hur länge ett material är miljömässigt 

hållbart (Burström, 2007). Dock finns inga krav på val av byggmaterial när det gäller passivhus så 

länge materialet fyller en sådan funktion att de tekniska kraven uppfylls, men det blir alltmer vanligt 

att miljövänliga material väljs (Andrén & Tirèn, 2012). 

2.7 Bärförmåga	  
En byggnadsdels bärförmåga benämns som dess förmåga att ta upp och bära laster. För att en 

byggnadsdel ska klara att bära de laster som den utsätts för ska den dimensionerande 

bärförmågan understiga lastkapaciteten enligt Ekvation 15. 

 

 𝑅! ≥ 𝐸! (15) 

   

där 

𝑅! = 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡  (  𝑘𝑁 𝑚) 

𝐸! = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒  𝑙𝑎𝑠𝑡  (  𝑘𝑁 𝑚)	  

	  

2.7.1 Dimensionerande	  last	  
Vid beräkning av en byggnadsdels dimensionerande bärförmåga måste hänsyn tas till samtliga 

laster som påverkar genom beräkning av dimensionerande last. Beräkning av 

dimensionerande last i brottgränstillstånd görs med lastkombination STR-B, enligt Ekvation 

17, vilket är den vanligaste inom konstruktionstekniken. I denna kombination väljs en 

variabel last som huvudlast och adderas till byggnadsdelens permanenta last. Samtliga laster 

är beroende av säkerhetsklass och multipliceras därför med en partialkoefficient som 

reducerar den dimensionerande lasten. Permanenta laster, så som egentyngd, antas konstant 

påverkande och kommer således betraktas så. Variabla laster, så som snö-, vind- och nyttig 

last, måste däremot betraktas med hänsyn till att dess maximala laster inte uppträder samtidigt 

(Isaksson, Mårtensson & Thelandersson, 2010).  
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 𝑞! = 𝛾!1,2𝐺! + 𝛾!1,5𝑄!! + 𝛾!1,5𝜓!𝑄! (17) 

 

där 

𝑞! = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒  𝑙𝑎𝑠𝑡 (𝑘𝑁 𝑚) 

𝛾! = 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑎𝑙𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑒𝑛𝑡  𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒  𝑝å  𝑠ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡𝑠𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠 

𝐺! = 𝑘𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡ä𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘  𝑒𝑔𝑒𝑛𝑡𝑦𝑛𝑔𝑑,𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡  𝑙𝑎𝑠𝑡   𝑘𝑁 𝑚!  

𝑄!! = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙  ℎ𝑢𝑣𝑢𝑑𝑙𝑎𝑠𝑡 𝑘𝑁 𝑚!  

𝜓! = 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑘𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟  𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒  𝑝å  𝑙𝑎𝑠𝑡𝑡𝑦𝑝 

𝑄! = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙  𝑏𝑖𝑙𝑎𝑠𝑡   𝑘𝑁 𝑚! 	  

	  

2.7.2 Permanent	  last	  

2.7.2.1	  Egentyngd	  
Vid beräkning av en byggnadsdels bärförmåga betraktas inte enbart den belastning som 

byggnadsdelen utsätts för, utan även dess egentyngd inverkar på resultatet. Egentyngd är den 

tyngd som byggnadsdelen utgör själv och detta beror på ingående materials densitet samt 

tjocklek. Beräkning av egentyngd görs enligt Ekvation 18. 

 

 𝐺! = 𝑑!×  𝑡𝑢𝑛𝑔ℎ𝑒𝑡! 
(18) 

 

där 

𝐺!,!"! = 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑡𝑦𝑛𝑔𝑑  𝑓ö𝑟  𝑒𝑛  𝑏𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑𝑠𝑑𝑒𝑙  (𝑘𝑁 𝑚!) 

𝑑! = 𝑡𝑗𝑜𝑐𝑘𝑙𝑒𝑘  𝑝å  𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡   𝑚  

  𝑡𝑢𝑛𝑔ℎ𝑒𝑡! = 𝜌  ×  10  (𝑘𝑁 𝑚!) 

𝜌 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡  (𝑘𝑔 𝑚!) 
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2.7.3	  Variabel	  last	  

2.7.3.1	  Vindlast	  
Bärförmågan hos en byggnadsdel påverkas även av yttre laster så som exempelvis vindlast. 

Denna benämns som last per ytenhet orsakad av yttre vind, vinkelrätt mot belastad yta. Ett 

positivt värde innebär tryck och ett negativt sug. Vid beräkning av vindlast tas hänsyn till 

terrängtyp, byggnadens utformning samt geografiskt läge, se Ekvation 19. 

 

 𝑤! = 𝑞!(!!)×𝑐!" (19) 

 

där 

𝑤! = 𝑣𝑖𝑛𝑑𝑙𝑎𝑠𝑡  (𝑘𝑁 𝑚!) 

𝑞! !! = 𝑘𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡ä𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡  ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘  (𝑘𝑁 𝑚!) 

𝑐!" = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒  𝑓𝑜𝑟𝑚𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟   

	  

2.7.3.2 Snölast	  
Även snölast är en variabel yttre last som trycker ner från taket och beror på geografiskt läge, 

topografi och takets form. Lasten anges som tyngd per horisontell area enligt Ekvation 20. 

 

 𝑠 = 𝜇!×𝑐!×𝑐!×𝑠! (20) 

 

där 

𝑠 = 𝑠𝑛ö𝑙𝑎𝑠𝑡  (𝑘𝑁 𝑚!) 

𝜇! = 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟  𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒  𝑎𝑣  𝑡𝑎𝑘𝑒𝑡𝑠  𝑓𝑜𝑟𝑚 

𝑐! = 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟  𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒  𝑝å  𝑡𝑜𝑝𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖 

𝑐! = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 

𝑠! = 𝑠𝑛ö𝑙𝑎𝑠𝑡𝑒𝑛𝑠  𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑣ä𝑟𝑑𝑒  𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒  𝑝å  𝑔𝑒𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑠𝑘𝑡  𝑙ä𝑔𝑒  (𝑘𝑁 𝑚!) 
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2.7.3.3 Nyttig	  last	  
Exempel på nyttiga laster är last från personer och inredning i byggnaden vilket beror på 

vilken typ av verksamhet som råder. Värdet avläses ur tabell för karaktäristisk nyttigt last. 

Lasten antas vara jämt fördelad som tyngd per horisontell area och kan behöva reduceras 

beroende på hur stor area som belastas (Isaksson et al., 2010). 
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3 Metodik	  
Studien inleddes med en noggrann inläsning inom området för att få en förståelse för varför konceptet 

passivhus blev aktuellt och principen för dessa. Litteratursökningen gjordes i första hand på Umeå 

universitetsbibliotek men även fria sökningar över internet. Kompletterande information om passivhus 

och Hedlunda passivhusförskola tillhandahölls av inblandade i projektet på Sweco. Även ritningar och 

beskrivningar studerades för att möjliggöra analys av den projekterade ytterväggen. Information och 

erfarenhet om materialval för Leca-väggen erhölls genom kontakt med personal på Weber. Relevant 

fakta samldes ihop till teori för att sedan fungera som ett underlag för utformning av resultatet som 

skulle grunda sig i beräkningar och jämförelser mellan de olika väggkonstruktionerna med avseende 

på olika materialegenskaper. Utifrån detta drogs slutsatser om konstruktionen av Lecablock kunde 

vara ett alternativ till ytterväggar i passivhus.  

4 Förutsättningar	  

4.1 Yttervägg,	  Hedlunda	  förskola	  
Den projekterade ytterväggskonstruktionen i Hedlunda förskola består huvudsakligen av trämaterial 

och isolering av cellulosa. För att skapa en tillräckligt tät yttervägg, men som samtidigt tillåter en viss 

fukttransport, används OSB-skivor. Skivorna kan liknas som ett mellanting av spånskiva och plywood. 

Skivans består av fanérspån där yttersta skiktet ligger med sin fiberriktning i skivans längdriktning och 

i mittersta skiktet i dess tvärriktning (Fröbel & Beyer, 2004). OSB-skivorna omsluter skiktet av reglar 

med mellanliggande isolering av cellulosa. Efter OSB-skivan byggs väggen upp av lättreglar som fylls 

upp med cellulosaisolering och avslutas med en träfiberskiva. Väggen kläs med gips på insidan och 

fasadskiva på utsidan. Fasaden är tvåstegstätad där fasadskivan, som består av högtryckslaminat av 

hårdplast/träfiber kompositmaterial (Trespa, 2013), monteras på horisontella aluminiumskenor med 

bakomliggande luftspalt (se Bilaga A). 
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4.2 Yttervägg,	  Leca	  ISO-‐block	  Rex	  
Ytterväggen som studeras består av en 

invändig puts av naturgips, Leca ISO-block 

REX, glasull och ett utvändigt fasadsystem 

enligt Figur 1. Blocket utgörs av lättklinker 

med en mellanliggande isolering av 

polyuretan. Leca är en förkortning av Light 

Expandet Clay Aggregate som alltså översätts 

till lätt expanderad lera (Weber, 2013). De 

framställs genom att upphetta kalkfattig lera 

till ca 1150°C i roterande ugnar. I och med 

detta bildas små lerkulor med ett tätt, 

keramiskt skal och luftfyllda porer. Dessa gjuts 

sedan ihop med cement till ett block 

(Bokalders & Block, 2009). Fasadsystemet 

består av fästelement, armeringsnät, glasull och två lager puts av natursand och dolomit.	  

5 Krav	  på	  passivhus	  

5.1 Historia	  
Idén om passivhus uppkom i Tyskland redan under 1970-talet av Dr. Wolfgang Feist som studerat vid 

Lunds Universitet. Tillsammans med den svenska arkitekten Hans Eek har de utvecklat metoder med 

syfte att minska energianvändningen hos olika byggnader. År 2007 var Hans Eek även engagerad i 

uppstarten av Sveriges passivhuscentrum som har till syfte att sprida kunskap om passivhuskonceptet 

för att uppnå ett större intresse. År 1991 uppfördes världens första passivhus i staden Darmstadt i 

Tyskland och fick då det tyska namnet Passiv Haus, varifrån ordet passivhus härstammar. 

Utvärderingen av detta hus, efter 16 år i drift, visade att byggnaden använde sig av 88% mindre energi 

än andra hus som var uppförda under samma tid. Idén om passivhus spred sig snabbt ut i Europa och 

år 2012 fanns det ca 37 000st byggnader som uppfyller kraven för passivhus varav ca 2 000st i Sverige 

(Hellmark, 2012).  

 

5.2 Konceptet	  passivhus	  
Grundkonceptet med ett passivhus är att minimera energianvändningen genom att utnyttja passiv 

energi som avges från människor, solinstrålning samt hushållsapparater (Passiv Haus Institute, 2012). 

För att kunna utnyttja detta förutsätts en tät och välisolerad konstruktion med ett ventilationssystem 

Figur 1 Yttervägg av Leca Iso-block Rex. 
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med hög verkningsgrad som tillåter återvinning av den redan använda och således uppvärmda luften i 

byggnaden.  Konstruktionen bidrar även till ett gott inomhusklimat, minimalt med drag och kallras 

(Andrén & Tirén, 2012). 

5.3 Krav	  på	  passivhus	  
För att en byggnad ska bli certifierad som passivhus förutsätts att den 

följer vissa krav. Dessa ingår i en kravspecifikation som i grunden är 

uppförda av Passive Hause Institute (PHI) i Tyskland där standarden 

bygger på beräkningar enligt Passivhus Projekterings Paket (PHPP). Idag 

finns kravspecifikationen även i en version som är översatt och anpassad 

till svenska klimatförhållanden av FEBY (Forum för Energieffektivt 

Byggande). I och med att dessa krav ställs på certifiering kan ett 

passivhus liknas med ett varumärke som säkerställer att den blivande 

byggnaden uppfyller en viss kvalitet och standard som är lättförstådd för 

konsumenten (Beckomberga passivhus, 2009). För att ta hänsyn till 

Sveriges olika temperaturförutsättningar har Boverket delat upp landet i 

tre klimatzoner som är desamma som för FEBY, se Figur 2. Detta bidrar 

till att kraven på energianvändningen varierar i landet (Andrén & Tirén, 

2012).  

 

Tabell 1. Jämförelse mellan svenska och internationella kriterier för passivhus. Det högre värdet avser klimatzon I  
(Passivhuscentrum, 2009). 
 FEBY PHI/PHPP 

Effektkrav, bostäder och 

lokaler 

≤ 10-14 W/m² ≤ 10 W/m² 

Luftflöde ≤  035 l/s,m² 0,3-0,4 oms/h 

Täthet 0,30 l/s, m² 0,6 oms/h 

U-värde fönster 0,90 W/m²,K 0,8 W/m²,K 

Värmeåtervinning ≥ 70% (bör-krav) ≥ 75% (skall-krav, egen 

mätmetod) 

Innetemperatur vid 

värmeberäkning 

22 ˚C 20 ˚C 

	  

Figur2.	  Landets	  indelning	  
av	  klimatzoner.	  
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5.4 Klimatskärmen	  
Klimatskärmen är en byggnads ytterhölje som ska skydda byggnaden från yttre påfrestningar. 

Ett välplanerat klimatskal bidrar till att, med låga driftskostnader, få ett gott inomhusklimat 

och samtidigt god beständighet. 

5.4.1 Grund	  

En vanlig grundkonstruktion i passivhus är platta på mark som är gjuten av betong med ett tillräckligt 

lågt vattencementtal, vilket ger en uppfattning om förhållandet mellan vatten och cement. Detta värde 

bör vara < 0,4 eftersom ett passivhus inte utrustas med ett värmesystem som främjar uttorkning av 

betongen vilket kan leda till fuktproblem i konstruktionen (Andrén & Tirén, 2012). Vilken typ av 

isolering samt tjocklek som används under betongplattan beror på markens egenskaper och fukthalt 

(Passivhem).  

5.4.2 Yttertak	  

En stor del av byggnadens värme förloras genom takkonstruktionen vilket beror på att den varma 

luften i byggnaden stiger som följd av att den har lägre densitet än omgivande luft. Där av är en tät och 

välisolerad konstruktion av stor vikt för yttertaket. Dock ställs inga speciella krav på utformningen av 

yttertakets konstruktion, men det bör ha ett U-värde på ungefär 0,08 W m2K (Andrén & Tirén, 2012).  

5.4.3 Fönster	  och	  ytterdörrar	  

Även om en byggnads konstruktion skulle vara helt tät kan värmeförluster från fönster inte 

försummas, vilket oftast beror på anslutningen mellan vägg och fönster. Värmeförluster i kombination 

med förhållandet mellan ljus och värmeinstrålning är det som bör utnyttjas i passivhus. Ytterdörrar 

ökar värmeförlusterna varje gång de öppnas men i passivhus minimeras detta genom att ansluta en 

luftsluss till entrén (Andrén & Tirén, 2012). 

5.4.4 Ytterväggar	  

Ytterväggen spelar en viktig roll i en byggnads klimatskal eftersom den har till syfte att fungera som 

regn- och vindskydd samt uppfylla krav på god täthet, värmeisolering och fuktmotstånd. Ytterväggar 

består av en kombination material som tillsammans uppfyller dessa krav och verkar för ett gott 

inomhusklimat. En yttervägg består principiellt av fasad, vindskydd, isolering och ångspärr. Den 

viktigaste funktionen hos fasadmaterialet är att skydda den bakomliggande konstruktionen mot regn 

och således hindra isoleringen från att bli blöt. Ytterväggens fasad kan vara antingen enstegstätad eller 

tvåstegstätad. I den enstegstätade fungerar det yttersta skikten som både regn och vindskydd. I en 

tvåstegstätad yttervägg är dessa skydd separerade med en luftspalt som har till uppgift att jämna ut 

tryckskillnader, skydda bakomliggande skikt och dränera ut vatten som trängt in i konstruktionen 

inifrån. Vindskyddets syfte är att förhindra att luft blåser igenom konstruktionen vilket skulle försämra 

värmeisoleringens funktion samtidigt som det minskar risken för att fukt vandrar in i konstruktionen. 
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Isoleringen behåller värmen inne i byggnaden och beroende på vilket material som väljs varierar dess 

egenskaper. Isoleringsförmågan bestäms av materialets förmåga att lagra luft mellan porerna utan att 

luftrörelser förekommer. Fuktskyddet består av en ångspärr som hindrar fukt från inomhusluften att 

vandra in i konstruktionen. För att vind- och fuktskydd ska fungera ihop krävs att vindskyddet har 

lägre ånggenomgångsmotstånd än ångspärren, vilket gör att eventuell fukt som kommit in inte riskerar 

att kondensera i konstruktionen (Petersson, 2009). I passivhus ligger fokus på att minska 

värmeförlusterna genom att ta fram en tät och välisolerad väggkonstruktion som säkerställer ett U-

värde på maximalt 0,1 W/m!K (Andrén & Tirén, 2012).   
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6 Resultat	  

6.1 Yttervägg,	  Hedlunda	  förskola	  

6.1.1 Termiska	  egenskaper	  

Trä har bra värmeisolerande egenskaper vilka är som bäst tvärs fiberriktningen. Eftersom lättreglarna 

är varvade med isolering av cellulosa studeras denna kombination i förhållande till materialens andel i 

skiktet vid beräkning av dess termiska egenskaper (Sandin, 2007). Isoleringen av cellulosa har låg 

luftgenomsläpplighet vilket skapar minimalt med luftrörelser mellan materialets porer och har således 

goda isoleringsegenskaper. Däremot finns risk för att isoleringen i konstruktionen sjunker ihop om den 

utsätts för kondens vilket leder till att den värmeisolerande funktionen försämras (Bokalders & Block, 

2009). Träfiberskivan bidrar till ett bättre U-värde både genom sitt låga lambdavärde och minskningen 

av köldbryggor genom konstruktionsdelen (Steico, 2013). Enligt beräkningar gjorda av Sweco är U-

värdet för den projekterade ytterväggen U =0,071 W m2K (se Bilaga B) där värden på ingående 

materials värmekonduktivitet presenteras i Tabell 2.  Värmekonduktivitet för skiktet av lättreglar med 

mellanliggande isolering är angivet av tillverkaren. Skikt efter träfiberskivan anses inte ha någon 

isolerande effekt och U-värdet inkluderar köldbryggor för montage i ytterväggen.  

Tabell 2. Värmekonduktivitet och tjocklek för ingående material i ytterväggen på Hedlunda  föskola. 

Material Tjocklek d (mm) Andel (%) Värmekonduktivitet 𝜆 

(W/m°C) 

Gips 13 100 0,22 

OSB 12 100 0,13 

Regel 95 7,5 0,14 

Isolering 95 92,5 0,039 

OSB 22 100 0,13 

Lättregel 400 7,5 
0,04 

Isolering 400 92,5 

Träfiberskiva 35 100 0,049 

Läkt 70 - - 

Alu.skena 70 - - 

Fasadskiva 10 - - 
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6.1.2 Köldbryggor	  

Linjära köldbryggor som kan uppkomma studeras 

vid anslutningen mellanbjälklag och yttervägg 

enligt Bilaga C. Utförda beräkningar i 

dataprogrammet HEAT2, med värden för 

värmekonduktivitet tagna ur Tabell 2, visade på att 

anslutningen mellanbjälklag och yttervägg gav en 

linjär köldbrygga på 0,0115 W/mK (se Bilaga D). 

Figur 3 illustrerar värmeflödet genom 

konstruktionsdelarnas anslutningar. 

6.1.3 Täthet	  

Projekterat luftläckage för hela byggnaden uppgår 

till 0,15 l/s,m! (se Bilaga B) vilket understiger de 

internationella kraven för lufttäthet i passivhus. Till 

skillnad från det stereotypiska passivhuset tillåter 

denna yttervägg en viss lufttransport genom konstruktionen med syfte att eliminera eventuell fukt. Det 

huvudsakliga vindskyddet utgörs av träfiberskivan som är placerad bakom luftspalten.  

6.1.4 Fukt	  

Trä är ett material vars egenskaper påverkas av den aktuella fuktkvoten genom att exempelvis krympa 

eller svälla, vilket medför en formförändring i den slutliga konstruktionen. Det är därför viktigt att 

fuktkvoten är anpassad till det aktuella klimatet (Fröbel & Beyer, 2004). Eftersom trä är ett organiskt 

material finns även risk för mikrobiella angrepp i form av mögel och röta vid för hög fuktkvot och 

höga temperaturer. Det kritiska fukttillståndet för detta är 75% RF. Mögel är de svampar som växer på 

träets utsida och uppkommer då träet utsatts för fukt under en längre tid. Svampen i sig påverkar inte 

träets egenskaper men är ohälsosamt att andas in. Röta är svampar som bryter ner celler eller 

bindningar mellan dem efter att svampar vuxit in i träet vilket minskar träets hållfasthet (Burström, 

2007). Ångspärren i konstruktionen utgörs av OSB-skivan eftersom den, på grund av sin utformning, 

är tillräckligt fukttrög (Egger, Egger construction, 2013). Isoleringen av cellulosa har god 

fuktbuffrande förmåga och skyddar alltså omkringliggande skikt från fukt genom att själv ta upp och 

därefter avge fukt vid gynnsamma förhållanden (iCell, 2013). Träfiberskivan tillåter transport av 

vattenånga vilket gör att eventuell ånga som transporterats från insidan genom ytterväggen kan passera 

genom skivan till läkten för att därefter ventileras till utomhusluften (Steico, 2013).  

En förenklad fuktberäkning för augusti, som presenteras i Bilaga E, med värden för 

värmekonduktivitet från Tabell 2, visar att den projekterade ytterväggen inte löper risk för kondens. 

Figur 3. Värmeflöde genom anslutningen 
mellanbjälklag och yttervägg i Hedlunda förskola. 
Se Bilaga D för fullständig beskrivning 
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Däremot överstiger RF den kritiska gränsen för fuktskador i det yttre skiktet av träreglar med 

mellanliggande isolering som enligt Bilaga E är 78 %.	  

6.1.5 Emissioner	  

Obehandlat virke avger inga skadliga emissioner vid normala förhållanden men om fuktskador, i form 

av exempelvis mögel, uppkommit kan hälsofarliga emissioner avges till omgivningen. OSB-skivan är 

känd för att avge emissioner i form av formalaldehyd från limmet som håller ihop fanérspånet, men i 

denna konstruktion har ett formalaldehydfritt bindemedel valts i form av harts (Egger, Egger 

construction, 2013). Även isoleringen av cellulosa har valts med syfte att eliminera emissioner. I 

vanliga fall finns tillsatser av bor och borsalter i denna typ av isolering vilket har negativ inverkan på 

människans hormonbalans och fortplantning (Bokalders & Block, 2009), men i denna konstruktion har 

cellulosa utan dessa tillsatser valts.  

6.1.6 Miljöpåverkan	  

Trä är det äldsta byggmaterialet i Sverige vilket inte är så konstigt med tanke på att mer än hälften av 

landets yta består av skog samtidigt som tillväxten av skog är större än själva avverkningen. Ur ett 

miljöperspektiv är trä ett bra val eftersom det är det enda tillgängliga förnyelsebara materialet vilket 

minskar användningen av begränsade resurser. Tillverkningen av byggmaterial av trä är betydligt lägre 

än vid många andra material då energin i sågverken utgörs av ca 80 % biobränsle. Den process som 

kräver mest energi vad det gäller tillverkningen är torkning av bräder och plank. Energiåtgången ligger 

på 330 kWh/m3 och utgörs till största del av restprodukter av trä. När trämaterialet nått sin brukstid 

kan det antingen återanvändas eller återvinnas (Fröbel & Beyer, 2004). OSB-skivan utgörs till 75 % av 

biprodukter från sågverken till följd av övrig virkesberedning. Övriga 25 % utgörs av råvirke från 

hållbart förvaltade skogar (Egger, Naturally Egger, 2013). Isoleringen av cellulosa består till 94 % av 

osålda dagstidningar och bidrar således till maximalt resursutnyttjande vid tillverkningen. Dessutom är 

materialet fullt återvinningsbart vid brukstidens slut (iCell, 2013).  

6.1.7	  	  Bärförmåga	  
I ytterväggen i Hedlunda förskola bärs lasterna huvudsakligen upp av lättreglar vars 

egenskaper är grundläggande för beräkning av lastkapacitet samt dimensionerande last.  

6.1.7.1	  Lastkapacitet	  
Lastkapaciteten för aktuella lättreglar är angivet av tillverkaren och uppgår till 56 kN/m. 

Värdet gäller för våningsplan med en höjd på maximalt 3,5 m  (Byggma, 2013).  

6.1.7.2	  Dimensionerande	  last	  

Beräkningar är gjorda med värden på variabla laster samt permanent last framtagna av Sweco 

som presenteras i Bilaga K. Den dimensionerande lasten är 44,6 kN/m och inkluderar 

samtliga variabla laster och permanent last av takkonstruktion, yttervägg samt mellanbjälklag.	  
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6.2 Yttervägg,	  Leca	  ISO-‐block	  Rex	  

6.2.1 Termiska	  egenskaper	  

Lecablock innehåller luftfyllda porer som tillsammans med de luftfyllda cellerna i lerkulorna bidrar till 

dess isoleringsegenskaper. Ett rent massivt Lecablock har inte nämnvärt stor värmeisoleringsförmåga, 

men i kombination med tillräckligt tjock isolering, med lågt lambdavärde, blir konstruktionen 

tillräckligt isolerande för att klara kravet för passivhus. Isoleringen i Leca ISO-block Rex består av 

polyuretancellplast (PUR) som tillverkas genom skumning av jäsmedel. I och med detta bildas gaser i 

ett slutet cellsystem som får goda isoleringsegenskaper. Genom diffusion finns dock risk för att dessa 

gaser byts ut mot luft och isoleringsförmågan avtar med tiden (Petersson, 2009). Därför det är viktigt 

med ett tätt ytskikt på konstruktionen och i denna konstruktion utgörs denna av ett putssystem som, på 

grund av en ingående isolering av glasull, förbättrar ytterväggens termiska egenskaper ytterligare. 

Enligt beräkningar med värden för ytterväggen i Lecablock och Ekvation 3 samt Ekvation 4 blev U-

värdet U= 0,058 W/m!K (se Bilaga G) där värden på ingående materials värmekonduktivitet 

presenteras i Tabell 3. Detta värde tar ej hänsyn till köldbryggor. 

 

Tabell 3. Värmekonduktivitet och tjocklek för ingående material i Lecaväggen. 

Material Tjocklek d (mm) Värmekonduktivitet 𝜆 

(W/m°C) 

Invändig puts 15 0,1 

Lättklinker 100 0,2 

Polyuretan 300 0,023 

Lättklinker 100 0,2 

Glasull 100 0,032 

Utvändig puts 20 0,1 
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6.2.2 Köldbryggor	  

Tillsammans med putssystemet och den invändiga 

putsen på ytterväggen av Lecablock kommer inga 

genomföringar orsaka punktformiga köldbryggor. 

Däremot kan linjära köldbryggor uppstå mellan 

yttervägg och mellanbjälklag samt anslutningar till 

dörrar och fönster. För att få en uppfattning om hur 

stora köldbryggor som verkar i ytterväggen av 

Lecablock studeras en alternativ anslutning till ett 

mellanbjälklag av lättbetong (se Bilaga H). Enligt 

beräkningar i HEAT2, med värden för 

värmekonduktivitet tagna ur Tabell 3, fås ett värde 

på de utvändiga linjära köldbryggorna på  

0,016 W/mK (se Bilaga I). Figur 4 illustrerar 

värmeflödet genom konstruktionsdelarnas 

anslutningar. 

	  

6.2.3 Täthet	  

Provtryckningar som gjorts av konstruktioner liknande den teoretiska i Lecablock har gett värden på 

0,1-0,2 l/s,m!. Dessa värden säkerställer de internationella krav på täthet i passivhus då den invändiga 

putsen, tillsammans med det utvändiga fasadsystemet, skapar en näst intill helt tät byggnad. 

Luftläckaget som blir beror enbart på otätheter mellan konstruktionsdelar (Carlsvärd, 2013). 

6.2.4 Fukt	  

Porsystemet mellan kulorna i Lecablocken har en dränerande verkan då eventuell fukt som kommit in 

genom konvektion kan vandra mellan porerna för att sedan avges till omkringliggande luft då lägre 

luftfuktighet råder. Dessutom är Leca ett oorganiskt material vilket innebär att det inte finns risk för 

exempelvis mögel och röta trots eventuell kondensering, däremot kan höga fukthalter leda till en 

försämring av materialets beständighet. Det finns ingen gräns på ett kritiskt fukttillstånd för 

Lecablock, men materialet kan liknas med betong vad gäller fuktpåverkan. Därav kan det kritiska 

fukttillståndet sättas till 90 % RF (Hassan, 2012). Delar som löper störst risk att ta skada av kondens är 

isoleringsskikten (Bokalders & Block, 2009). Kombinationen av isolering och puts ger ett starkt skydd 

mot väta och kyla då putsens yta håller isoleringen på insidan av konstruktionen torr genom sin 

fuktbuffrande förmåga. Vid nederbörd kommer vatten sugas in kapillärt i putsen och eftersom ingen 

kapillärbrytande luftspalt finns, kommer isoleringen av glasull fungera som kapillärbrytande skikt. 

Detta eftersom glasullen har betydligt större porer än putsen och således ett lägre porvattenundertryck. 

Figur 4 Värmeflöde genom anslutningen 
mellanbjälklag och yttervägg i Leca ISO-block Rex. 
Se Bilaga H för fullständig beskrivning. 
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Fukten kommer då sugas kapillärt tillbaka till putsen för att torka ut genom diffusion till utsidans luft 

när förhållandena blir gynnsamma (Nevander & Elmarsson, 1994).  

Den förenklade fuktberäkningen för augusti, som presenteras i Bilaga I med värden för 

värmekonduktivitet ur Tabell 2, visar att ytterväggen i Lecablock inte löper någon risk för varken 

kondens eller fuktskador eftersom RF understiger 90 %. 	  

6.2.5 Emissioner	  

Enligt byggvarudeklarationen (2011) avger Leca ISO-block Rex emissioner i form av isocyanater 

under brukstiden men under detektionsgränsen på 0,5 µg/m!h. De har alltså bedömts att inte ha 

negativ inverkan på inneklimatet eller hälsan i dessa små mängder. Putsen med underliggande 

isolering av glasull samt invändig puts på väggkonstruktionen avger inga mätbara emissioner till 

omgivningen under brukstiden och påverkar således inte inomhusklimatet, men emissioner har 

påvisats under produktionen och består av kol-, svavel- och kväveoxider till luft, mark eller vatten 

(Byggvarudeklaration, 2011).  

6.2.6 Miljöpåverkan	  

Leca är en ren naturprodukt av kalkfattig lera. Vid produktionen av Leca ISO-block Rex anger 

byggvarudeklarationen (2011) att energiåtgången för utvinning av råvaror är ca 400MJ/m! (222 

kWh/m!) och består huvudsakligen av fossila bränslen. Dock utgör 33 % förnyelsebar och alternativ 

energi. Den tekniska livslängden uppskattas till >50 år och kräver inga insatser för drift och underhåll. 

När livslängden är uppnådd, eller vid eventuell rivning, kan hela blocket återvinnas genom att separera 

de ingående materialen. Lättklinkern kan återanvändas som lättfyllnad efter att det krossats till 

ballastmaterial. Polyuretan kan tas till vara genom att återvinna energin på en förbränningsanläggning 

med rökgasrening. Den invändiga putsen av naturgips har en teknisk livslängd på >50 år och kan 

återvinnas efter brukstiden. Rivningen kräver särskild hantering eftersom den innehåller små mängder 

av ämnen som kan vara skadliga för fiskar och bakterier på grund av förändrat pH-värde vid kontakt 

med vatten (Byggvarudeklaration, 2011).  

6.2.7 Bärförmåga	  
Eurocode har enbart beräkningsmodeller för massiva lättklinkerblock och kan alltså inte 

användas för beräkning av isolerade Lecablocks bärförmåga. Däremot har Weber tagit fram 

en projekteringsanvisning som beskriver tillvägagångsättet för dimensionering av 

konstruktioner med isolerade Lecablock. Blocken muras med stötfogsfri strängmurning och 

kan användas för både vertikal- och/eller horisontalbelastade murverk. Murverket betraktas 

som ett invändigt och ett utvändigt skal där lättklinker på sina båda sidor bär upp lasterna. 

Den vertikala lasten bör fördelas över dessa skal så lika som möjligt för maximal bärförmåga. 

Detta kan uppnås genom att låta mellanbjälklaget belasta det invändiga skalet och takstolar 
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det utvändiga skalet. Konstruktionsdelarna bör inte vara kortare än 200 mm och maximalt  

10 m mellan stötfogar. 

6.2.7.1	  Lastkapacitet	  
Lastkapaciteten för ytterväggar Lecablock anges per skal och är beroende av blockets bredd 

samt vilket våningsplan som betraktas enligt Tabell 4. Vid jämt fördelad last över båda skalen 

fördubblas tabellvärdena. Dessa är framtagna av Weber (2013) och tar hänsyn till egentyngd 

för ytterväggen. 

Tabell 4. Lastkapacitet per skal för yttervägg av Leca ISO-block Rex 500mm (Weber, 2013) 

plan per skal (kN/m) totalt (kN/m) 

1 39 78 

2 28 56 

3 21 42 

  

Ovanstående tabellvärden gäller med förutsättningar om en våningshöjd på maximalt 3m, 

högst två tunga mellanbjälklag och ett träbjälklag, minst 100 mm upplag för bjälklag, armerat 

balkblockskift närmast under bjälklag samt säkerhetsklass 2 och murbruksklass B. Last från 

bjälklag kan antas fördelad med 75 % på det inre och 25 % på det yttre skalet. Detta tack vare 

den lastspridning som balkblockskiftet skapar. 

6.2.7.2	  Dimensionerande	  last	  
Beräkningar av dimensionerande last för ytterväggen i Lecablock presenteras i Bilaga K vars 

resultat sammanfattas i Tabell 5. Hedlunda förskola består av två plan och ytterväggen som 

studeras bär upp last för halva spännvidden på 7,9m. 

Tabell 5. Resultat av beräkningar för dimensionerande last 

plan Dimensionerande last (kN/m) 

1 42,5 

2 28,3 

	  

Jämförelse mellan Tabell 4 och Tabell 5 visar att ytterväggen i Leca ISO-block Rex klarar att 

bära de laster som den utsätts för. 
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7 Diskussion	  och	  slutsats	  

7.1 Diskussion	  

Att jämföra två olika ytterväggskonstruktioner har varit en stor utmaning relaterat till vilka 

ingående material som är relevant att betrakta utifrån de aktuella parametrarna. Eftersom 

ytterväggen i Hedlunda förskola till största del bestod till av trämaterial och isolering av 

cellulosa, är det dessa material som studerats. Ytterväggen i Lecablock har studerats 

mestadels utifrån denna produkts ingående material och en mindre utvärdering är gjord av 

putssystemet. Att enbart studera material med störst andel i konstruktionen ger delvis ett 

missvisande resultat men är en god utgångspunkt vid val av olika konstruktionslösningar. 

Vidare bör nämnas att de ingående materialen inte hade likartade förutsättningar på grund av 

begränsad åtkomst av produktinformation. 

7.1.1	  Termiska	  egenskaper	  

De beräknade U-värdena för respektive konstruktion ska rent teoretiskt hålla de 

internationella kraven som ställs för ytterväggar i passivhus. Vad som däremot inte beaktas 

vid dessa beräkningar är hur konstant detta värde är över en längre tid. Som exempel kan 

nämnas att cellulosan i ytterväggen i Hedlunda förskola riskerar att sjunka ihop om den utsätts 

för fukt, vilket försämrar isoleringsförmågan. Vid beräkning av en konstruktionsdels U-värde 

kan en viss differens orsakas av vilket värde på värmekonduktivitet som väljs för respektive 

skikt. Beräkningar för ytterväggen i Lecablock, enligt Bilaga F, utgår ifrån värden på 

värmekonduktivitet som är givna av företaget Weber och tar inte hänsyn till ovansåtende 

parameter. Dessutom är beräkningarna gjorda men antagande om att bruket mellan 

Lecablocken har samma egenskaper som lättklinker och fungerar alltså som en enhet.	  

De olika konstruktionernas köldbryggor, som finns presenterade i Bilaga C och Bilaga H, 

ligger båda över det internationella kravet för linjära köldbryggor. Resultatet bör tolkas med 

kunskap om att detta krav inte är anpassat för Sveriges kyliga klimat utan är densamma över 

hela världen. För att få en mer verklighetstrogen uppfattning om hur dessa köldbryggor har 

negativ inverkan på konstruktionen skulle även dessa krav anpassas till olika klimatzoner. 

Köldbryggorna har enbart studerats utifrån dess storlek och inte hur de påverkar 

konstruktionens totala värmeförluster, vilket medför ett något missvisande värde för denna 

studie. För att bedöma hur goda de termiska egenskaperna är räcker det inte med att enbart 

studera en konstruktionsdel, utan hela byggnaden bör ingå i beräkningarna.  
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7.1.2	  Fukt	  och	  täthet 

Bedömning av en konstruktionsdels förmåga att hantera och stå emot fukt är komplicerat och 

det resultat som eftersträvas är oftast beroende av vilka förhållanden som önskas. Ytterväggen 

i Hedlunda förskola tillåter en viss fukttransport och således minskas kravet på väl fungerande 

ventilation, jämfört med vilka krav som kommer ställas på en konstruktion i Lecablock. 

Däremot anser jag att en viktig parameter att ta hänsyn till, är huruvida en yttervägg påverkas 

av den fukt som faktiskt tar sig in i konstruktionen. Enligt beräkningar i Bilaga D finns risk 

för att ytterväggen i Hedlunda förskola utsätts för fuktskador relaterat till att RF överstiger 

den kritiska gränsen för trä. Men en förutsättning för att detta ska ske är att detta RF är 

konstant, eller högre, över en längre tid. Vid gynnsamma förhållanden finns möjlighet att 

eventuell fukt torkar ut till omgivande luft vilket skulle medföra att konstruktionen tål mer 

fukt än beräkningarna visar. För ett mer verklighetstroget resultat hade dessa beräkningar 

kunnat utföras, men även detta skulle innebära teoretiskt missvisande resultat då flertalet 

antaganden måste göras om vilket klimat som kan förväntas över tid. Fuktberäkningen på 

ytterväggen av Lecablock enligt Bilaga I visar att även detta ger ett relativt högt RF, men 

eftersom lättklinker är ett oorganiskt material löper konstruktionen ingen risk för fuktskador 

så länge RF understiger 90 %.  

Fuktberäkningarna bör även kritiseras med hänsyn till val av värden på 

ånggenomgånsmotstånd. Dessa är uppskattade utifrån kurslitteratur och kan variera vilket 

skulle påverka resultatet. Värdena är dessutom beroende av aktuellt RF i omkringliggande 

luft, men i denna studie har dessa valts utan hänsyn till detta. 

7.1.3	  Emissioner 

Ingen av de ingående materialen i väggkonstruktionerna avger emissioner som är skadliga för 

hälsan eller påverkar inomhusklimatet negativt. Dock fanns spår av isocyanater i 

Lecablockets isolering av polyuretan vilket i större mängder kan vara skadligt, men så länge 

ytterväggen uppförs enligt anvisningar ska detta inte ha någon betydelse. Jag har, relaterat till 

detta, funderat på om det kan finnas någon alternativ isolering som skulle fungera lika bra 

som polyuretan, men tiden förhindrade vidare studier. 

7.1.4	  Miljö 

Vid bedömning av de ingående materialens påverkan på miljön var det svårt att hitta 

information som överensstämde mellan de olika materialen. Tillverkarna hade angivit olika 

miljöpåverkande parametrar och ville få sin produkt att framstå som den mest miljövänliga. 
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För att göra så rättvis bedömning som möjligt utgick jag ifrån byggvarudeklarationer där det 

fanns möjlighet. Vid bedömning av ingående material i Hedlunda förskola studerades trä i 

allmänhet med anledning av att detta var den huvudsakliga råvaran och djupgående 

information om ingående material saknades. Detta ger troligtvis ett något missvisande resultat 

eftersom det är de specifika materialen som är relevant för studien. Vidare visar resultatet att 

energiåtgången för tillverkning av en kubikmeter färdigt plank och bräder är större än för 

samma mängd Lecablock. Med tanke på att trä benämns som ”det naturliga byggmaterialet” 

kan detta verka konstigt, men vad som då bör beaktas är hur liten mängd trämaterial som går 

åt till en lika stor yta färdig vägg, jämfört med Lecablock. Dessutom utgörs energikällan till 

80 % biobränsle som är förnyelsebar energi, jämfört med energikällan för Lecablock som till 

67 % utgörs av fossila bränslen som är en begränsad råvara. Anledningen till att denna 

energikälla valts är att tillverkningen av Lecablock kräver väldigt höga temperaturer. En 

möjlighet skulle vara att använda biobränsle, men detta skulle innebära en betydligt längre 

tillverkningstid relaterat till en långsammare uppvärmning. Ytterliggare en aspekt att beakta 

vid bedömning av miljöpåverkan är hur långt och på vilket sätt materialen fraktas från stället 

de tillverkas till dit där de ska användas, men detta har inte behandlats i denna studie. 

7.1.5	  Bärförmåga	  
Antagande om att last från takkonstruktion och mellanbjälklag fördelas jämnt över 

ytterväggens två skal visar att Lecaväggen klarar av att bära dimensionerande last. Ytterligare 

beräkningar med hänsyn till horisontell bärförmåga med avseende på vindlast studerades 

övergripande, men presenteras inte i denna rapport på grund av tidsbrist. Kort kan sägas att 

det som då studeras är tvärväggars maximala avstånd beroende av dimensionerande vindlast. 

Liknande beräkning görs även för avstånd mellan tvärväggar och öppningar.  

Det bör även nämnas att beräkningsmodellen som presenteras i Bilaga K är förenklad för 

att klara kravet på maximal höjd på ytterväggen i Lecablock. Även spännvidden är avrundad 

för enklare beräkning.	  

7.2 Slutsats	  
Beräkningar och utvärderingar som är gjorda i denna studie är teoretiska med antaganden som 

kan bidra till något missvisande resultat. Trots detta har en övergripande förståelse skapats 

över hur en väggkonstruktion i Lecablock fungerar med hänsyn till byggnadsfysikaliska 

egenskaper. Ytterväggen har ett tillräckligt lågt U-värde med relativt låga värden på linjära 

köldbryggor, har hög tålighet mot fukt och avger inga skadliga emissioner. Miljömässigt är 
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konstruktionen bra relaterat till återvinning av material men en förbättring på denna punkt 

vore en alternativ energikälla som inte utgörs av fossila bränslen. Något som studien saknar är 

mer djupgående beräkningar relaterade till konstruktionens bärförmåga vilket också är 

grundläggande för att den ska fungera.  

Jämförelserna som är gjorda mellan de två ytterväggarna gav inte förvånande resultat. 

Varje konstruktionslösning har sina för- och nackdelar vilket gör att, beroende på vilka krav 

som ställs på aktuell byggnad, båda kan väljas. Resultatet visar alltså på att den studerade 

ytterväggen i Lecablock är en alternativ konstruktionslösning i ett passivhus där 

internationella krav ställs och därmed är syftet uppfyllt för denna studie. 

 

7.2.1 Framtida	  arbete	  
För att komplettera detta arbete hade jag studerat olika varianter av konstruktionslösningar för 

ytterväggar med Lecablock. Dessutom skulle studien kunna omfatta konstruktionsdelar i hela 

byggnaden och inte bara en yttervägg. För att komma fram till dessa lösningar hade jag inlett 

det framtida arbetet med dimensionering av ingående konstruktionsdelar. Detta eftersom 

bärförmågan varierade beroende på vilken dimension som valdes på Lecablock. Tabellvärden 

som tillverkaren angivit visade att en mindre dimension hade högre bärförmåga. En bredare 

studie som innefattar hela byggnaden hade också varit intressant och i detalj studera dess 

transmissionsförluster. Vidare hade en mer djupgående studie om fukt varit intressant som 

inkluderar fler beräkningar och mer djupgående om olika former av fukttransport genom 

konstruktionen. Jag anser att den kunskap som studien genererat har gett mig goda grunder för 

att ovanstående skulle vara möjligt och jag hoppas att jag genom mitt arbete i framtiden ges 

möjlighet att fortsätta fördjupa mig inom området. 

  



	  

29	  
	  

8 Referenser	  
Andrén, Lars & Tirén, Lars M-G (2012). Passivhus: en handbok om energieffektivt byggande. 
2. utg. Stockholm: Svensk Byggtjänst 

Arbetsmiljöverket. Hygieniska gränsvärden. [webbdokument]. [hämtad 2013-09-01]. 
Tillgänglig:  http://www.av.se/teman/hygieniska_gransvarden/vad_ar/ 

Beckomberga passivhus: erfarenheter från ett bostadsprojekt, de första passivhusen med 
bostadsrätter i Stockholm. (2009). Stockholm: Brunnberg & Forshed arkitektkontor 

Blomberg, Thomas. Heat2. A PC-program for heat transfer in two dimentions. Manual with 
brief theory and examples. [webbdokument]. 2000 [hämtad 2013-09-17]. [183 sidor]. 
Tillgänglig: http://www.buildingphysics.com/manuals/HEAT2_5.pdf 

Bokalders, Varis & Block, Maria (2009). Byggekologi: kunskaper för ett hållbart byggande. 
[Ny och uppdat. utg.] Stockholm: Svensk Byggtjänst 

Burström, Per Gunnar (2007). Byggnadsmaterial: uppbyggnad, tillverkning och egenskaper. 
2. uppl. Lund: Studentlitteratur 

Byggma. [webbsida]. [hämtad 2013-10-15]. Tillgänglig: 
http://byggmagroup.se/dt_subfront_Byggma.aspx?m=2335 

Byggvarudeklaration BVD3. Enligt kretsloppsrådets riktlinjer 2007. Leca ISO-block Rex. 
[webbdokument]. 2011 [hämtad 2013-09-01]. [5 sidor]. Tillgänglig: 
http://www.weber.se/uploads/tx_weberproductpage/8b16ac501f3845aabbda39cb248e65ea.pd
f 

Byggvarudeklaration BVD3. Enligt kretsloppsrådets riktlinjer 2007. Weber.therm 342 
fasadbruk. [webbdokument]. 2010 [hämtad 2013-09-01]. [4 sidor]. Tillgänglig: 
http://www.weber.se/uploads/tx_weberproductpage/bbf9cb229911447c968b990ab5804b3a.pd
f 

Carlsvärd, Christian; teknikspecialist Leca. Weber, Saint cobain byggprodukter AB. 2013. 
Mailkontakt 2013-09-04. 

Egger. Egger construction. Wood based panels for use in timber construction. 
[webbdokument]. 2013 [hämtad 2013-09-10]. [28 sidor]. Tillgänglig: 
http://www.egger.com/downloads/bildarchiv/37000/1_37753_BR_EGGER-
HOLZBAU_EN.pdf 

Egger. Naturally egger. Sustainable construction and healthy living with egger wood-based 
materials. [webbdokument]. 2013 [hämtad 2013-09-25]. [48 sidor]. Tillgänglig:   
http://www.egger.com/downloads/bildarchiv/37000/1_37654_BR_Environment-
Sustainability_EN.pdf 

Fröbel, Johan & Beyer, Gunilla (red.) (2004). Att välja trä: trävaror och träprofiler till 
bygget. 8., [omarb.] utg. Stockholm: Skogsindustrierna. 



	  

30	  
	  

Hassan, Osama (2012). Kompendium i husbyggnadsteknik. Tillämpad fysik och elektronik. 
Umeå Universitet. 

Hellmark, Mats. Passiv påverkare. Sveriges natur. Svenska naturskyddsföreningens 
medlemstidsskrift. [webbdokument]. 2012 [2013-08-28]. [1 sida]. Tillgänglig:  
http://sn.snf.se/sveriges-natur/artikel.cfm?id=1815  

iCell. Insulation technology. Made in Sweden. [webbdokument]. 2013 [hämtad 2013-09-10]. 
[6 sidor]. Tillgänglig:  http://www.icell.nu/filer/iCell-cellulosa-isolering-broschyr-02.pdf 

Isaksson, Tord, Mårtensson, Annika & Thelandersson, Sven (2010). Byggkonstruktion. 2. 
uppl. Lund: Studentliteratur. 

Nevander, Lars Erik & Elmarsson, Bengt (2006). Fukthandbok: praktik och teori. 3. utg. 
Stockholm: Svensk Byggtjänst 

Passiv House Intitute. [webbsida]. [hämtad 2013-08-28]. Tillgänglig: 
http://www.passiv.de/en/02_informations/01_whatisapassivehouse/01_whatisapassivehouse.h
tm  

Passivhem. [webbsida]. [hämtad 2013-08-28]. Tillgänglig: 
http://passivhem.se/passivhem.html#2 

Passivhuscentrum. FEBY Kriteriejämförelse av Passivhus [webbdokument]. 2009 [2013-08-
28]. [12 sidor]. Tillgänglig:   
http://www.passivhuscentrum.se/sites/default/files/jamforelse_mellan_svenska_och_internati
onella_passivhuskriterier_0.pdf 
 
Petersson, Bengt-Åke (2009). Tillämpad byggnadsfysik. 4., [uppdaterade] uppl. Lund: 
Studentlitteratur 

Petersson, Bengt-Åke (2012). Byggnaders klimatskärm: [fuktsäkerhet, energieffektivitet, 
beständighet]. 2., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur 

Sandin, Kenneth (2007). Praktisk husbyggnadsteknik. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur 

Steico. Steico universal sarking and sheating boards. [webbdokument]. 2013 [hämtad 
2013.09.10]. [2 sidor]. Tillgänglig: 
http://www.steico.com/fileadmin/steico/content/pdf/Marketing/UK/Product_information/univ
ersal/STEICOuniversal_en_i.pdf 

Svensk byggtjänst. [webbsida]. [hämtad 2013-09-01]. Tillgänglig: 
http://ama.byggtjanst.se/Default.aspx?articleId=207&Typ=AmaNytt 

Weber. Leca Block Projekteringsanvisning. [webbdokument]. 2013 [hämtad 2013-09-01]. [32 
sidor]. 
Tillgänglig:http://www.weber.se/fileadmin/user_upload/pdf/leca/arbanv/leca_isoblock_projek
tering.pdf 



	  

31	  
	  

Trespa. Imagine spectacular facades. [webbdokument]. 2013 [hämtad 2013-09-01]. [8 sidor]. 
Tillgänglig: 
http://www.trespa.com/sites/default/files/codeV2405_Trespa_Meteon_Product_Brochure_ver
sion2.2_date01_08_2013_LR2.pdf. 

Weber. Produktblad Leca ISO-block Rex. [webbdokument]. 2013 [hämtad 2013-09-01]. [1 
sida]. Tillgänglig: 
http://www.weber.se/uploads/tx_weberproductpage/printable_sheet_Leca_reg__Isoblock_Re
x.pdf 

Weber. Produktblad Serporoc. Sevriges ledande fasadsystem. [webbdokument]. 2013 
[hämtad 2013-09-01]. [5 sidor]. Tillgänglig: 
http://www.weber.se/fileadmin/user_upload/pdf/fasad/broschyrer/serporoc.pdf 



	  

	  
	  

Bilagor	  

Bilaga	  A	  –	  Yttervägg	  Hedlunda	  förskola	  
Projekterad yttervägg för Hedlunda förskola presenteras i Figur A.1.	    

Figur A.1. Yttervägg Hedlunda förskola 



	  

	  
	  

Bilaga	  B	  –	  Beräknade	  U-‐värden	  och	  luftläckage	  
U-värden och projekterat luftläckage för ytterväggen i Hedlunda förskola är beräknade av 

Sweco och presenteras i Figur B.1. 

	  

	  

	   	  

Figur B.1 Värmegenomgångskoefficienter och luftläckage. 



	  

	  
	  

Bilaga	  C	  –	  Anslutning	  mellanbjälklag-‐yttervägg,	  Hedlunda	  förskola	  
Anslutning yttervägg-mellanbjälklag i Hedlunda förskola presenteras i Figur C.1. 

	  

	   	  

Figur C.1. Anslutning yttervägg-mellanbjälklag 



	  

	  
	  

Bilaga	  D	  –	  Rapport,	  Hedalunda	  förskola	  
 Beräkningar enligt HEAT2. Figur D.1. presenterar värdet på köldbryggan (Psi), temperaturfördelning 
i Figur D.2. och beräkningsmodell i Figur D.3. 

FigurD.1. Resultat Hedlunda förskola 



	  

	  
	  

	  	  

Figur D.2. Temperaturfördelning 



	  

	  
	  

	  

Figur D.3. Beräkningsmodell 



	  

	  
	  

Bilaga	  E	  –	  Fuktberäkning	  Hedlunda	  förskola	  
Figur E.1. presenterar beräkning av RF i väggkonstruktionen i Hedlunda förskola med värden 
för värmekonduktivitet ur tabell 2, beräkning av ∆t och ∆v återfinns i bilaga F. 

Figur E.1. Fuktberäkning 



	  

	  
	  

	  

Bilaga	  F	  	  
Beräkning av ∆t och ∆v 
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∆𝑣 = å𝑛ℎ𝑎𝑙𝑡𝑠𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠  𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛  𝑡𝑣å  𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡 

𝑣! = å𝑛𝑔ℎ𝑎𝑙𝑡  𝑖𝑛𝑛𝑒 

𝑣! = å𝑛𝑔ℎ𝑎𝑙𝑡  𝑢𝑡𝑒 

𝑍! = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎  å𝑛𝑔𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑𝑒𝑡  𝑓ö𝑟  𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 

𝑍! = å𝑛𝑔𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑  𝑓ö𝑟  𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑡  𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡 

 

∆𝑣!"#$%&#' =
10,7 − 6,2
216,8×10!

×𝑍! = 5,07×10!! 



	  

	  
	  

∆𝑣!"#$!"#$ =
10,7 − 6,2
857,85×10!

×𝑍! = 1,52×10!! 

	  

Bilaga	  G	  –	  U-‐värdesberäkning	  
Beräkning av U-värde för yttervägg i Leca ISO-block Rex 

 

 

Värmemotstånd för hela ytterväggen 𝑅!. Värden är tagna från tabell 3 och beräkning gjord 

med ekvation 2. 

 

𝑅! = 0,13+
0,015
1 +

0,1
0,2+

0,3
0,023+

0,1
0,2+

0,1
0,032+

0,02
1 + 0,04 = 17,37  𝑚!𝐾/𝑊 

 

U-värde beräknas med ekvation 3. 

 

𝑈 =
1

17,37 = 0,058  𝑊/𝑚!𝐾 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  
	  

Bilaga	  H	  Anslutning	  mellanbjälklag-‐yttervägg,	  Leca	  ISO-‐block	  Rex	  
Anslutning mellan av Leca ISO-block Rex och mellanbjälklag av lättbetong presenteras i 
Figur H.1. 

	  

	  

Figur H.1. Anslutning mellan yttervägg och mellanbjälklag. 



	  

	  
	  

Bilaga	  I	  -‐	  Rapport	  HEAT2,	  Leca	  ISO-‐block	  Rex	  
Beräkningar enligt HEAT2. Figur I.1. presenterar värdet på köldbryggan (Psi), temperaturfördelning i 
Figur I.2. och beräkningsmodell i Figur I.3.  

Figur I.1. Resultat LEca ISO-block Rex 



	  

	  
	  

	  	  

Figur I.2. Temperaturfördelning 



	  

	  
	  

	  
Figur I.3. Beräkningsmodell 



	  

	  
	  

Bilaga	  J	  –	  Fuktberäkning	  Leca	  ISO-‐block	  Rex	  
Figur J.1 presenterar beräkning av RF i väggkonstruktionen i Leca ISO-block Rex med 
värden för värmekonduktivitet ur tabell 3, beräkning av ∆t och ∆v återfinns i bilaga F. 

  

Figur J.1. Fuktberäkning 



	  

	  
	  

Bilaga	  K	  –	  Beräkning	  av	  dimensionerande	  last	  
Beräkning av dimensionerande last för plan 1 och plan 2 enligt figur K.1 är utförda med 
Ekvation 17. Variabla laster samt permanent last för takkonstruktion och mellanbjälklad av 
massivträ är framtagna av Sweco och presenteras i Tabell K.1 respektive Tabell K.2. 
Egentyngd för mellanbjälklag av lättbetong har beräknats enligt Ekvation 18. Tabellvärden 
angivna av tillverkaren (se Tabell 4) tar hänsyn till konstruktionens egentyngd, varför detta 
inte presenteras i beräkningarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell K.1. Permanenta laster. 

Byggnadsdel  𝑮𝒌 (𝒌𝑵 𝒎𝟐) Säkerhetsklass 𝜸𝑫 

Tak 1,5 3 1 

Mellanbjälklag av 

massivträ 

1,0 2 0,91 

Mellanbjälklag av 

lättbetong 

1,4 2 0,91 

 

 

 

Figur K.1. Förenklad beräkningsmodell för yttervägg. 



	  

	  
	  

Tabell K.2. Variabla laster. 

Variabel last 𝑄!!   (𝑘𝑁 𝑚) 

Snölast 14,1 

Nyttig last 6 

Vindlast 0,34 𝑘𝑁 𝑚! 

 

 

Plan 2 belastas av takkonstruktionen med snölast som huvudlast. 

 

𝑞!! = 1×1,2×1,5×
7,9
2
+ 1×1,5×14,1 = 28,3   𝑘𝑁 𝑚	  

	  

Plan 1 balastas av mellanbjälklag samt 𝑞!! .  

 

𝑞!
!"##$%&'ä!"!#$ = 0,91×1,2×1,4×

7,9
2
+ 0,91×1,5×6 = 14,2 𝑘𝑁 𝑚	  

 

𝑞!! = 28,3 + 14,2 = 42,5   𝑘𝑁 𝑚	  

	  

	  


