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Sammanfattning 

Hudiksvalls kommun ska bygga en ny förskola. Målet är att förskolan ska spegla kommunens 

miljömål samt uppfylla Boverkets byggregler. De väggkonstruktioner som jämförs i rapporten 

är en isolerad träregelstomme och en stomme av lättbetongblock från H+H 

Väggkonstruktionerna jämförs inom områdena; u-värde, lufttäthet, värmelagringsförmåga, 

brandklass, fukt, beständighet, emissioner och miljö. Inom områdena poängsätts de båda 

väggkonstruktionerna i en skala mellan 1-5 och i slutet viktas områdena mot varandra. 

Viktningen baseras på Hudiksvalls kommuns bedömning av områdenas betydelse för deras 

slutgiltiga val. 

Resultaten av jämförelsen visar att lättbetongkonstruktionen rekommenderas för 

byggnationen av förskolan med 27,55 poäng mot träkonstruktionens 23,70 poäng. Högsta 

möjliga poängen efter viktning är 34 poäng. 

  



 

 

Abstract 

Hudiksvall Municipality will build a new preschool. The goal is that the pre-school should 

reflect the municipality's environmental goals and meet building regulations. The wall 

structures that are compared in the report is an insulated wooden frame and a frame of 

lightweight concrete blocks from H + H 

Wall structures are compared within the areas of U-values, air tightness, thermal storage 

capacity, fire ratings, moisture, durability, emissions and environment. In these categories the 

two wall structures will be rated in a scale from 1 to 5 and then the categories are weighted 

against each other. The weighting is based on Hudiksvall Municipality's assessment of the 

categories importanse for their final selection. 

The results of the comparison show that the concrete structure is recommended for the 

construction of pre-school with 27.55 points against the wooden structures 23.70 points. The 

highest possible score after weighting is 34 points. 
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1. Inledning 

1.1  Bakgrund 

Hudiksvalls kommun har beslutat sig för att bygga en ny förskola i Idenor, några kilometer 

utanför Hudiksvall.  Förskolan ska byggas på en i nuläget obebyggd tomt, men med närhet till 

både skola, bostadsområden och natur. 

Sveriges riksdag har antagit sexton mål för miljökvalitet. Flera av dessa mål är kopplade till 

energianvändning. År 2020 ska Sverige genom energieffektivisering ha minskat 

energianvändningen med 20 procent beräknat från år 2008 och 50 procent av Sveriges 

energianvändning ska bestå av förnybar energi.(Berg, 2013) Då 40 procent av den totala 

energianvändningen i världen används av byggsektorn(Andrén & Tirén, 2010) och med 

hänsyn till den väntade energiprisutvecklingen samt de statliga miljökvalitetsmålen om 

minskad energianvändning så har stort fokus hamnat på hur man kan förminska 

energianvändningen i bostäder.  

Värmeförluster genom klimatskalet kallas transmissionsförluster. Då cirka 20 procent av 

transmissionsförlusterna i en byggnad är genom väggkonstruktionen så kan valet av 

väggkonstruktion göra stor inverkan på energiförlusterna.(Gross, 2010) 

Hudiksvalls kommun är med i föreningen Sveriges ekokommuner sedan 2002 och har satt upp 

egna miljömål som är kopplade till de regionala och nationella miljömålen. De lokala 

miljömålen är en handlingsplan som bidra till en hållbar utveckling.(Hudiksvall, 2013) 

Hudiksvalls kommun har som mål att den nybyggda förskolan ska vara energieffektiv, inte 

utgöra några faror för de som vistas i byggnaden och inte heller vara farlig för miljön. Två 

byggnadsmaterial har tagits fram som alternativ för byggnationen; lättbetongblock från 

leverantören H+H eller en isolerad träregelstomme. 

En byggnad används som referensbyggnad i denna jämförelse. Det är förskolan Lindbacka i 

Gävle. Lindbacka togs i bruk i januari 2009 och är byggd med en träregelstomme och har en 

fasad av träpanel. Den fiktiva lättbetongkonstruktion som kommer jämföras mot Lindbacka 

antas ha samma yttre förhållanden samt lika konstruktion utöver väggkonstruktionen, det vill 

säga tak, grund, fönster och dörrar är desamma, men väggkonstruktionen består av massiva 

lättbetongblock och en putsfasad.  
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H+H säljer CE-märkta lättbetongprodukter producerade i Finland, Tyskland och Estland. 

Deras produkt ”väggelementen” är den produkt som är aktuell för förskolan och därmed 

undersöks den i denna rapport. H+Hs lättbetongkonstruktioner byggs med hjälp av 

lättbetongblock och tunnfogslim. 

Tekniska på Hudiksvalls kommun har fått en uppfattning av att lättbetongkonstruktionen har 

fördelar jämfört med en träkonstruktion på grund av sin värmelagring vilket Norén et 

al(Norén, Akander, Isfält, Söderström, 1999) bevisar i sin undersökning där värmelagringen 

bidrar till en minskad specifik energianvändning i byggnaderna. Tekniska talar även gott om 

lättbetongens fukttekniska egenskaper då lättbetongen utgör en massiv vägg så är den enkel 

att bygga upp och konstruktionen blir tät. För att få en träkonstruktion tät och fuktsäker krävs 

en plastfolie i konstruktionen och enligt Skoglund och Zeneli (Skoglund, Zeneli, 2011) så 

krävs dubbelt så lång byggtid för att bygga en tät träkonstruktion som en tät 

lättbetongkonstruktion. Då Hudiksvalls kommun är en ekokommun är miljön av stor vikt och 

på grund av träkonstruktionens goda förutsättningar vid en livscykelanalys, när 

koldioxidutsläpp är den funktionella enheten(Johansson, Rautio, 2010), så är valet av 

byggmaterial inte helt lätt och därför görs denna undersökning.  Den funktionella enheten är 

den mätbara enhet som bestämts för det aktuella området. 

 

1.2  Syfte 

Syftet med undersökningen är att jämföra två väggkonstruktioner som ska kunna användas i 

en förskola, samt belysa konstruktionernas för- och nackdelar. Resultatet ska på ett tydligt sätt 

visa vilken väggkonstruktion som rekommenderas för byggnationen. 

 

1.3  Mål 

Målet med undersökningen är att den ska vara ett underlag för det val av material som 

Tekniska på Hudiksvalls kommun gör för byggnationen av den nya förskolan. 
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1.4  Metod 

För att kunna jämföra väggkonstruktionerna så kommer en befintlig men relativt nybyggd 

förskola i trä användas som utgångspunkt. Förskolan är byggd i Gävle kommun och har varit i 

bruk sedan 2009. Material från undersökningar av förskolan insamlas från fastighetsägaren 

Gavlefastigheter, till exempel värden från tryckprovning samt ritningar. Byggnaden kommer 

sedan jämföras mot en fiktiv byggnad med samma förutsättningar, men som är byggd med 

lättbetong som väggkonstruktion och med putsfasad. De områden som väggkonstruktionerna 

undersöks i bestämdes i samspråk med Hudiksvalls kommun. 

Ett poängsystem kommer att upprättas för att tydligt visa jämförelsen mellan de olika 

väggkonstruktionerna efter att de har undersökts inom de olika områdena. Poängsättningen är 

en kritisk del av metoden då vissa områden inte kan bedömas efter uppmätta värden. En 

annan kritisk del är då inga regler eller allmänna råd från boverket finns att jämföra mot utan 

materialen får poängsättas utifrån andra metoder. Slutligen kommer poängen inom varje 

område viktas efter de prioriteringar som Hudiksvalls kommun har för byggnaden. Systemet 

för poängsättningen inspireras från rapporten Gröna tak - en nulägesanalys(Björnberg, 

Krystek, 2011) där författarna kallar sin poängsättningsmetod för en ”värdeanalys”. 

 

1.5  Frågeställningar 

 Vilken konstruktion stämmer bäst med kommunens önskemål och enligt boverkets 

krav? 

 Vilken konstruktion är mest lufttät? 

 Påverkar värmelagring i konstruktionen den tillförda energin för uppvärmning? 

 

1.6  Förväntat resultat 

Resultatet förväntas visa att båda materialen fungerar bra i en förskola, men lättbetongen 

kommer ha en högre värmelagring och vara mindre känslig för mikrobielltillväxt och 

skadedjur än träkonstruktionen. Träkonstruktionen kommer ha ett bättre u-värde än 

lättbetongkonstruktionen och kommer få höga poäng ur miljösynpunkt. Troligtvis kommer 

resultatet efter poängsättningen att vara jämnt. 
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2.  Teori 

En ytterväggs huvudsakliga uppgift är att skydda byggnaden mot det yttre klimatet. Kyla, 

regn och vind är det som byggnader i Sverige ofta utsätts för. I småhus är vanligtvis 

ytterväggen en del av den bärande konstruktionen, men det finns även andra funktionskrav 

som den måste uppnå som att vara brandsäker och ljudisolerande.  

 

2.1  Träkonstruktionen 

Lindbacka har en träkonstruktion med fasad av träpanel, utvändig gips, 175x45 c600s 

träregelstomme, med mellanliggande mineralullsisolering. Innanför kommer en plastfolie för 

att göra konstruktionen lufttät och fuktsäker och därefter kommer träreglar 45x45 c600 med 

ytterligare mineralullsisolering. Som invändig beklädnad används en gipsskiva 13 millimeter.   

Träkonstruktionen ser ut enligt Figur 1. 

 

Figur 1 Väggkonstruktion i Lindbacka, ritning av Byggtec 

 

2.2  Lättbetongkonstruktionen 

Lättbetongkonstruktionen är uppbyggd av endast två skikt; de bärande väggelementen samt en 

putsad fasad. Väggelementen muras med hjälp av tunnfogslim som gör att väggen blir tät. 
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Figur 2 visar lättbetongkonstruktionen. 

 

 

 

053, puts 15mm 

012, väggelement 365mm 

 

 

 

 

2.3  U-värden 

U-värdet på en byggnadskomponent anger hur energieffektiv komponenten är, hur bra den 

isolerar mot värmeförluster. U-värdet mäter storheten watt per kvadratmeter och grad, 

W/m
2∙

K.(Gross, 2010) Det betyder att ju lägre u-värde en byggnadsdel har, desto bättre 

värmeisoleringsförmåga har den. 

Boverket har satt krav för U-värden på olika byggnadskomponenter, men dessa gäller bara 

byggnader med en Atemp under 100m
2
 . Högsta tillåtna u-värde för väggar ligger då på 0,18 

W/m
2
∙K. För lokaler gäller att Umedel för byggnadskomponenterna max får vara 0,60 W/m

2
∙K . 

(Boverket, 2011)  

Ett lågt u-värde på väggen, ger minskade värmeförluster genom klimatskalet och därmed 

minskar behovet av uppvärmning som påverkar den specifika energianvändningen. 

Boverkets tabell 9.3b visar den specifika energianvändning som är kravet för Sveriges tre 

olika klimatzoner samt det genomsnittliga u-värdet. Se figur 3. 

 

Figur 2 Väggkonstruktion av lättbetong, ritning 

av H+H 
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Figur 3 Boverkets byggregler 19 tabell 9:3b 

 

2.4  Lufttäthet 

Lufttätheten i en byggnad påverkar en byggnads energianvändning, inomhusklimat samt 

skyddar konstruktionen från fuktskador och minskar risken att föroreningar sprids i 

innemiljön. I en byggnad vill man ha en kontrollerad luftströmning, genom ventilationen och 

inte genom läckage i de olika byggnadsdelarna. Blower-door metoden kan användas för att 

mäta en byggnads luftflöde. Då tätas byggnadens till- och frånluftsdon och därefter sätts 

byggnaden i undertryck, med hjälp av en fläkt. Luftflödet mäts i luftomsättningar per 

tidsenhet vid en tryckskillnad av 50Pa och anges enheten l/s∙m
2
. I Boverkets senaste utgåva 

BBR19 finns ett krav på att lufttätheten inte får överstiga 0,6 l/s∙m
2
, detta värde kan jämföras 

mot det krav som finns för passivhus då luftflödet maximalt får vara 0,3 l/s∙m
2
.(Boverket, 

2011) 
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2.5  Värmelagringsförmåga 

I BBR ställs krav på en byggnads energianvändning per kvadratmeter eller som ett alternativ 

till det så finns krav för olika byggnadsdelars u-värden, men BBR tar ingen hänsyn till 

byggnadens värmelagringsförmåga. I examensarbetet Värmelagring i byggnader, (Nilsson & 

Vendel, 2008) så undersöktes om värmetrögheten kan kompensera ett högt u-värde och deras 

resultat visar att värmetrögheten kan ge stor inverkan på energiförbrukningen och kan även 

kompensera ett högt u-värde. Det vill säga; en byggnad med högt u-värde, men med bra 

värmelagring kan ha samma energianvändning som en byggnad med lågt u-värde. 

Värmelagringen fungerar genom att klimatskalet kan lagra värme och genom att 

inomhustemperaturen svänger.(Nilsson & Vendel, 2008) Inomhustemperaturens svängningar 

uppkommer på grund av gratisenergi från hushållsapparater, människor och solinstrålning. 

Den överskottsenergi som uppstår lagras i väggkonstruktionen och frigörs sedan vid ett senare 

tillfälle då inomhustemperaturen sjunkit. Värmelagringen medför högre komfort då 

temperatursvängningarna minskar i byggnaden och är energisparande då energin återanvänds. 

Värmelagringen fungerar även omvänt så att väggkonstruktionen fungerar kylande då 

inomhustemperaturen är hög, till exempel sommartid, och minskar då kylningsbehovet. 

Mängden energi väggkonstruktionen ger ifrån sig kallas värmetröghet och har enheten kJ/m
2
.  

 

2.6  Brandklass 

Byggnader delas in i verksamhetsklasser hos Boverket. Beroende på vilken verksamhet som 

utövas i utrymmena gäller olika allmänna råd. Verksamhetsklass 5 omfattar utrymmen för 

vårdmiljöer och 5A innefattar utrymmen som är avsedda för daglig verksamhet som till 

exempel förskolor. 

Det allmänna rådet enligt Boverket säger att byggnader innehållande verksamhetsklass 5A bör 

delas in i brandceller. Brandcellerna ska konstrueras med lägst brandteknisk klass E 30 och 

placeras så högst två avdelningar eller funktionella enheter ingår i samma brandcell. 

Byggnadsdelar delas in i brandklasser beroende på dess funktion; 

 R - bärförmåga,  

 RE - bärförmåga och integritet (täthet),  

 REI - bärförmåga, integritet och isolering,  

 E - integritet,  
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 EI - integritet och isolering, 

Därefter tillkommer ett tidskrav enligt beteckningarna; 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 eller  

360 minuter.  

För att minimera risken för brandspridning mellan byggnader bör ytterväggen ha minst 

brandklass EI 60. (Boverket, 2011) 

 

2.7  Fukt 

Enligt Boverket ska byggnaders utformning inte orsaka elak lukt, skador, hygieniska 

olägenheter eller mikrobiell tillväxt som människors hälsa kan påverkas av.(Boverket, 2011) 

Fukt transporteras i material via materialets porer, i ångfas eller i vätskefas. Diffusion och 

konvektion är ångfasens transporteringar och kapillärsugning är transporten i vätskefas. 

Diffusion uppkommer vid ånghaltsskillnad. Det är ovanligt att endast diffusion är den 

bidragande faktorn till fuktskador i en byggnad, men diffusionen kan samverka med de andra 

fukttransporterna och förvärra skador. Konvektion sker genom luftströmningar genom 

konstruktionen. Luftströmningen uppkommer genom tryckskillnader som kan bero på vind, 

temperaturskillnader och på grund av ventilationssystemet. Det som påverkar storleken av 

fuktkonvektionen är skillnaden i lufttrycket över konstruktionen, luftens ånghalt och 

konstruktionens täthet.(Sandin, 2010) Kapillärsugning uppkommer genom ett undertryck som 

uppstår i materialens porer som medför att vätskan sugs upp i materialet. Material med fina 

porer får en högre sugkraft och suger då upp mer vätska än material med stora porer. 

Material reagerar väldigt olika på fukt, men det trä och lättbetong har gemensamt det är att 

båda försämrar sina egenskaper vid fukt. Båda materialen innehåller fukt i normala fall, men 

det är den tillförda fukten som kan skapa problem. 

 

2.8  Beständighet 

Byggnadsdelar och installationer ska vara beständiga, eller kunna underhållas, skyddas och 

hållas i ett så bra skick att kraven i Boverkets föreskrifter uppfylls. Detta gäller då de inte 

avses bytas ut under byggnadens planerade brukstid.(Boverket, 2011)  
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Beständigheten hos olika konstruktioner påverkas till stor del av dess motståndsförmåga för 

olika angrepp och skador. Den genomsnittlika livslängden för en byggnad beräknas till ca 100 

år, men olika konstruktioner kräver mer eller mindre underhåll för att uppnå denna ålder. 

 

2.9  Emissioner 

Organiska flyktiga ämnen (VOC), damm, formaldehyd, ammoniak, koldioxid, radon, mögel 

och kvalster är exempel på föroreningar som kan finnas i en byggnad. Emissioner blir större 

vid ökad temperatur och luftfuktighet(Johansson, 1994) och kan bidra till astma, allergi, 

eksem samt andra fysiska besvär. Emissioner tros även kunna vara en bidragande orsak till 

”sjuka hus ”.  

Formaldehyd, ammoniak, radon och mögel är de emissioner som ofta kommer från 

byggnadsmaterial. Radon i byggnadsmaterial var ett problem då så kallad blå lättbetong var 

populärt att bygga med, men numera används inte längre alunskifferbaserade material på 

grund av de hälsoskadliga effekter radonen medför. Ammoniak kan om det blandas med 

vatten bli frätande och skada slemhinnor i andningsvägar och ögon. Ammoniak kan bildas då 

flytspackel inte hunnit torka innan en golvmatta har lagts på. Formaldehyder är vanliga i 

limmade produkter så som spånskivor. Mögel uppkommer då fukt tillsammans med en 

gynnsam temperatur och syre kombineras under en längre tid i ett organiskt material. Mögel 

kan ge astma, allergiska reaktioner samt dåligt lukt. 

 

2.10  Miljö 

I Europa står byggnaderna för cirka 40 procent av allt avfall, cirka 30 procent av 

koldioxidutsläppen samt för 40 procent av den totala energianvändningen.(träguiden, u.å) För 

att kunna förminska resursförbrukningen och därmed även minska energianvändningen och 

koldioxidutsläppen så är materialvalet i byggnaderna viktigt.  För att kunna jämföra 

konstruktionerna så jämförs de ur livscykelperspektiv, från råvaruutvinning till 

byggprocessens start.  
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3.  Jämförelse mellan väggkonstruktionerna 

 

3.1  U-värden 

3.1.1  Träkonstruktion  

 Utvändig beklädnad, träpanel 

 Luftspalt, 28x70 läkt 

 9 GNU blå (utegips) 

 45x170 c600 regelstomme 

 170 mineralullsisolering 

 0,2 plastfolie 

 45x45 c600 reglar 

 45 mineralullsisolering 

 13 mm gips 

 

Material Tjocklek, d (mm) Värmekonduktivitet, 

λ (W/mK) 

Värmemotstånd, R 

(m
2
K/W) 

Fasad av trä med 

luftspalt 

  0,2 (Burström, 2006) 

GNU blå 9 0,25  

regelstomme 170 0,14  

mineralullsisolering 170 0,037  

plastfolie 0,2 0,16  

reglar 45 0,14  

mineralullsisolering 45 0,037  

gips 13 0,22  

    

(Jernkontorets energihandbok, 2012), (Sandin, 2010) 

Beräkning enligt λ-värdesmetoden se Bilaga 1 
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Vid en beräkning med U-värdesmetoden så blir u-värdet lägre, men det verkliga värdet ligger 

någonstans mittemellan de två beräkningsmetoderna. I denna jämförelse används det minst 

gynnsamma.  

U-värdet för träkonstruktionen:        
        

3.1.2  Lättbetongkonstruktion 

 H+H väggelement 365 mm 

 Putsad fasad 15 mm 

Beräknat U-värde:       
      (H+H Sverige AB(1)) 

 

3.2  Lufttäthet 

3.2.1  Träkonstruktion  

Lindbacka tryckprovades med blower-door-metoden 2009-01-07. Med ett undertryck av 50Pa 

uppmättes läckflödet till 0,42 l/s∙m
2
.(Mattsson, 2009)  

Svar: 0,42 l/s∙m
2
 

3.2.2  Lättbetongkonstruktion  

Vid tryckprovning av en lättbetongbyggnad byggd i H+Hs väggelement uppmättes läckflödet  

till 0,13-0,27 l/s∙m
2
 vid ett undertryck av 50Pa. Mätosäkerheten uppges vara ±5 procent.(SP 

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 2008) Detta värde gäller endast det provade objektet, 

men ger ändå ett ungefärligt värde av lättbetongkonstruktionens täthet. H+H anger att man 

med en lättbetongkonstruktion bör beräkna med ett värde av 0,3 l/s∙m
2
.( H+H Sverige AB(2))   

Svar: 0,3 l/s∙m
2
 

 

  



17 

 

3.3  Brandklasser 

3.3.1  Träkonstruktion  

Brandklass REI60  

(Östman, Köning, Mikkola, Stenstad, Karlsson och Walleij, u.å.) 

3.3.2  Lättbetongkonstruktion  

Brandklass REI240  

(H+H Sverige AB(2), 2009) 

 

3.4  Värmelagringsförmåga 

Lindbacka som är byggd i trä har en lätt konstruktion och byggnader i lättbetong räknas som 

medeltunga konstruktioner. En undersökning har gjorts på Kungliga tekniska högskolan av 

den specifika energianvändningen hos tre olika byggnadstyper, varav en är en lätt 

konstruktion och en är en medeltung byggnad och den sista är en tung konstruktion. 

Byggnaderna hade samma u-värde i väggarna men den specifika energianvändningen skiljer 

sig mellan de olika byggnaderna. Den lätta byggnaden hade inte samma 

värmelagringsförmåga och reagerade snabbare på temperaturförändringar än den medeltunga 

byggnaden. Eftersom den medeltunga konstruktionen kunde lagra värme från varmare 

perioder och sedan kunde utnyttja denna då det blev kallare så minskade byggnadens 

energianvändning. Undersökningen visar att den medeltunga konstruktionens specifika 

energianvändning var mellan 88-91 procent av den specifika energianvändningen hos den 

lätta konstruktionen. Det visar att byggnader med högre värmelagringsförmåga har en lägre 

specifik energianvändning (Norén, Akander, Isfält, Söderström, 1999) Undersökningen visar 

även att en tung konstruktion ger ännu bättre värmelagringsförmåga än den medeltunga, men 

skillnaden är inte lika stor från en medeltung konstruktion till en tung konstruktion som från 

en lätt konstruktion till medeltung. 

Undersökningsmetod Lättkonstruktion (kWh/m
2
) Medeltung konstruktion 

(kWh/m
2
) 

TSBI3 43.4 (100%) 39.5 (91%) 

EN 832 44.5 (100%) 39.1 (88%) 
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I undersökningen så ligger byggnaderna i klimatzon III och därmed ska den specifika 

energianvändningen ligga under 55kWh/m
2
 enligt BBR 19, tabell 9:3b. I min betygsättning 

för värmelagringsförmågan så utgår jag ifrån dessa uppgifter och därmed också kravet på 

55kWh/m
2
 enligt Boverket. I verkligheten så ligger Gävle och Hudiksvall i klimatzon II och 

har därmed kravet på 75kWh/m
2
. 

Svar:  

 Träkonstruktionen: 43,4-44,5 (100%) 

 Lättbetongkonstruktionen: 39,1-39,5 (88-91%) 

 

3.5  Fukt 

Träts hydroskopiska egenskaper vid den relativa fuktigheten 50% ger en jämnviktsfuktkvot 

vid  50 kg vatten per m³ och lättbetong har vid samma relativa fuktighet en jämnviktsfuktkvot 

vid cirka 13 kg vatten per m³.(Skoglund & Zeneli, 2011) 

3.5.1  Träkonstruktion  

Trä som påverkas av fukt kan vid rätt temperatur och tillräcklig tid mögla eller ruttna. Risken 

för mögelpåväxt kan börja vid ca 75 procents relativ fuktighet om det är mycket varmt och 

rötan kan börja växa inne i virket vid en relativ fuktighet högre än 30 procent.(Nilsson & 

Berggren, 2005) Mögel är ett samlingsnamn för mikroorganismer och utgörs av svampar och 

bakterier.(Johansson, 2006) Mögel påverkar innemiljön negativt genom dålig lukt och i flera 

fall ohälsa hos de personer som vistas i byggnaden. Enligt Linda Hägerhed Engmans 

doktorsavhandling så var barn som vistas i byggnader med mögellukt i större risk för att få 

astma och allergiska besvär. (Hägerhed Engman, 2006) Nedsmutsning av material gör risken 

för mögelangrepp större, detta gäller även material som i vanliga fall har god motståndskraft 

mot mögelpåväxt. Rötskador i trä ger försämrade hållfasthetsegenskaper och konstruktionen 

kan då kollapsa.  

En träkonstruktion med en korrekt placerad och monterad plastfolie samt med ett yttre 

vindskydd är en problemfri konstruktion ur fuktsynpunkt. Plastfolien fungerar som en 

ångspärr och skyddar därmed konstruktionen från både diffusion och konvektion.(Nevander, 

Elmarsson, 2006) Plastfolien tar tid att montera då alla skarvar måste tätas. En träkonstruktion 

kräver därför dubbelt så lång byggtid för att bli tät jämfört med en 

lättbetongkonstruktion.(Skoglund, Zeneli, 2011) Det är även en osäkerhet med 
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träkonstruktioner när det gäller fuktegenskaperna på grund av att plastfoliens montering måste 

utföras så noggrant för att bli tät. Vid användning av byggnaden riskerar plastfolien att 

punkteras på grund av upphängningar av till exempel tavlor på väggarna. 

3.5.2  Lättbetongkonstruktion  

Om fuktkvoten är mindre än 30-40 vikt-% har lättbetongen en låg kapillärtransport, men den 

stiger vid högre fuktkvoter. Fuktkvoten fås genom att väga materialet före och efter torkning 

vid 105 °C. (Skoglund & Zeneli, 2011) 

Lättbetong har god motståndskraft mot mögel, men vid nedsmutsning är mögelangrepp 

möjligt. Istället försämras lättbetongens egenskaper av värmeisolering då den påverkas av 

fukt. Värmekonduktiviteten kan stiga upp till 25 procent.(Skoglund & Zeneli, 2011) 

Hållfasthetsegenskaperna för lättbetongen påverkas inte.  

I en lättbetongkonstruktion så är det främst slagregn och byggfukt som måste beaktas. 

Konstruktionen är så pass lufttät att konvektion inte är något problem och diffusion orsakar 

inga problem då konstruktionen inte innehåller någon fuktspärr. En lättbetongvägg har relativt 

hög fukthalt vid leveransen som sedan måste torkas ut. Är konstruktionen pustad på utsidan 

fördröjs uttorkningen i och med att putsen suger upp en del regnfukt. En pustad 

lättbetongvägg har därför en högre fukthalt än en lättbetongvägg med en yttre 

träpanel.(Nevander, Elmarsson, 2006) 

 

3.6  Beständighet 

3.6.1  Träkonstruktion  

Träkonstruktioner kan drabbas av insekter, mekaniska och biologiska angrepp som påverkar 

konstruktionens hållfasthet.(Skoglund & Zeneli, 2011) Insekter som hästmyran och den 

strimmiga trägnagaren äter sig genom virket och minskar hållfastheten i konstruktionen. 

Mekaniska angrepp kan vara frost eller torka som bildar springor. De biologiska angreppen 

kräver en hög fuktighet samt rätt temperatur och tid, dessa angrepp kan bestå av svampar och 

bakterier som mögel och rötsvampar.   
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3.6.2  Lättbetongkonstruktion  

Lättbetong blir inte utsatt för insekter och biologiska angrepp, men vid en hög fuktkvot kan 

frostskador uppstå. Armeringen och stålet i lättbetongkonstruktionen kan utsättas för kemiska 

angrepp som bidar till korrosion 

 

3.7  Emissioner 

3.7.1  Träkonstruktion  

Obehandlat konstruktionsvirke är rekommenderat för använding enligt Sunda hus. Det 

innehåller inga hälsoskadliga eller miljöfarliga ämnen.(Sundahus(1), 2013) Däremot finns risk 

för mögel i träkonstruktioner då de utsätts för hög temperatur och hög luftfuktighet. 

Mineralull i form av stenull rekommenderas även det enligt sunda hus och innehåller därmed 

mindre än två procent av hälsoskadliga eller miljöfarliga ämnen.(Sundahus(2), 2013) 

Mineralull ger inga skadliga emissioner och det finns ingen risk för mögelpåväxt.(swedisol, 

u.å) 

3.7.2  Lättbetongkonstruktion  

Lättbetongblocken från H+H är rekommenderade enligt Sunda hus och har mindre än två 

procent av hälsoskadliga eller miljöfarliga ämnen.(Sundahus(2), 2013) Produkten innehåller 

inte heller något av de ämnen som kan medföra emissioner vid hög temperatur och hög 

luftfuktighet. 

 

3.8  Miljö 

Konstruktionerna jämförs med koldioxidutsläpp som funktionell enhet. 

3.8.1  Träkonstruktion 

Trä har fördelar ur miljösynpunkt på grund av den låga energiinsats som behövs för utvinning 

samt att det är en förnybar resurs som inte tar slut om återplantering sker efter avverkning. 

Rent trä bidrar inte heller till något skadligt avfall utan kan flisas ner och användas som 

bränsle i värmeverk. Trä är därför väldigt fördelaktigt sett ur livscykelperspektiv.(Träguiden, 

u.å) Det som har en stor påverkan av koldioxidutsläpp i en träkonstruktion är mineralullen 

som kräver mycket energi vid tillverkningen.(Johansson, Rautio, 2010)  
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3.8.2  Lättbetongkonstruktion 

Lättbetongblocken från H+H tillverkas av sand, cement, vatten, kalk, gips, aluminiumpulver 

och andra tillsatsmedel. Vid tillverkningen krävs en hel del energi, men de restprodukter som 

blir över vid tillverkningen kan återanvändas. Vid demontering av lättbetongkonstruktioner 

kan materialet till viss del återanvändas och resterande blir deponi på soptipp.(H+H Sverige 

AB(3), 2007) Tillverkningen av aluminium och cement krävs en hög energiinsats som bidrar 

till att lättbetongblockens tillverkningsprocess ger höga koldioxidutsläpp. 

3.8.2.1  Beräkning av koldioxidutsläpp 

Följande beräkningar har värden från rapporten ”En jämförelsestudie av koldioxidsläpp för en 

byggnad med trä- respektive betongstomme ur ett livscykelperspektiv” (Johansson, Rautio, 

2010) samt från Sunda hus byggvarudeklaration från H+H. Mängden av materialen motsvarar 

byggnader med samma storlek. 

Lättbetong 

Byggnaden i beräkningen beräknas innehålla 131,6 m
3
 lättbetong.(Johansson, Rautio, 2010) 

Utsläpp vid framtagning och förädling av råvaror: 89352 g CO
2
/m³  

Produktionsprocessen: 34 748 g CO
2
/m³ (Sundahus(4), 2004) 

Ger 16,133∙10
6
 g CO

2
 

Svar: 16,133 ton CO
2 

Träreglar och mineralull 

Mineralull: 532,389∙10
3
 g  

Träreglar: 2,350∙10
6
 g (Johansson, Rautio, 2010) 

Träreglar + mineralull = 2,882∙10
6
 g CO

2
  

Svar : 2,88 ton CO
2
 

Värdena visar koldioxidutsläpp från råvaruutvinning och tillverkning av den mängd trä och 

mineralull eller lättbetong som krävs för en byggnad i samma storlek. Resultatet visar att 

lättbetongen släpper ut 13,25 ton mer koldioxid än träkonstruktionen. Beräkningen inkluderar 

inte gipsskivor, plastfolie eller fasadmaterial och avser endast väggkonstruktionen.   
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4.  Resultat 

4.1  Betygsättning 

Poängen sätts i en skala mellan 1-5 där 5 är det bästa. 3 poäng speglar det krav som sätts som 

lägstanivå hos Boverket eller enligt egen bedömning mellan materialen. Viktningen i 

sammanställningen baseras på Hudiksvalls kommuns krav på byggnaden. 

 

4.2  U-värden 

Byggnad Värde Poäng 

Träkonstruktion 0,189 W/m
2
K 3 

Lättbetongkonstruktion 0,26 W/m
2
K 2 

 

4.3  Lufttäthet 

Byggnad Värde Poäng 

Träkonstruktion 0,42 l/s∙m
2 4 

Lättbetongkonstruktion 0,3 l/s∙m
2 5 

 

4.4  Värmelagringsförmåga 

Byggnad Värde Poäng 

Träkonstruktion 43.4- 44.5 kWh/m
2
  3 

Lättbetongkonstruktion 39.1- 39.5  kWh/m
2
 4.5 

 

4.5  Brandklass 

Byggnad Värde Poäng 

Träkonstruktion REI60 3 

Lättbetongkonstruktion REI240 5 

 

  



23 

 

4.6  Fukt 

Byggnad Värde Poäng 

Träkonstruktion Dubbel byggtid mot lättbetong, 

risk för mögel vid fuktskador 

3 

Lättbetongkonstruktion Få fuktproblem 4 

 

4.7  Beständighet 

Byggnad Värde Poäng 

Träkonstruktion 100 år 3 

Lättbetongkonstruktion >100år 4 

 

4.8  Emissioner 

Byggnad Värde Poäng 

Träkonstruktion Inga emissioner* 4 

Lättbetongkonstruktion Inga emissioner 5 

*inga emissioner i oskadad konstruktion, vid fuktskador finns risk för mögelsporer. 

 

4.9  Miljö 

Byggnad Värde Poäng 

Träkonstruktion 2,88 ton CO
2 5 

Lättbetongkonstruktion 16,133 ton CO
2 3 
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4.10  Sammanställning 

Högsta möjliga totalpoängen efter viktning är 34. 

Område Viktning Träkonstruktion Lättbetongkonstruktion 

U-värde 0,9 2,7 1,8 

Lufttäthet 1 4 5 

Värmelagringsförmåga 0,7 2,1 3,15 

Brandklass 0,9 2,7 4,5 

Fukt 0,8 2,4 3,2 

Beständighet 1 3 4 

Emissioner 0,7 2,8 3,5 

Miljö 0,8 4 2,4 

Totalt  23,70 27,55 

  

  



25 

 

5.  Diskussion 

De båda väggkonstruktionerna har väldigt olika egenskaper och i just denna jämförelse så 

hade lättbetongen högst poäng. Detta resultat påverkas av vilka områden de granskas i och 

kan ge en otydlig bild av vilken konstruktion som är den ”bästa”. Fokus legat på några utvalda 

områden i denna jämförelse och inom de flesta finns en funktionell enhet som 

väggkonstruktionerna bedöms ifrån. Då områdena är framdiskuterade med Tekniska på 

Hudiksvalls kommun, uppdragsgivaren, är resultatet baserat på deras önskemål om områdenas 

inverkan på deras val.  

Den funktionella enheten kan vara svår att bestämma i några av områdena, som till exempel 

miljö, fukt samt emissioner och den funktionella enheten är en vägledning för vilka poäng 

väggkonstruktionen får i jämförelsen. Bestämmer man sig för en annan funktionell enhet än 

den som använts i denna jämförelse kan det slutgiltiga resultatet se helt annorlunda ut. 

Samtidigt bör konstruktionerna bedömas med hjälp av mätbara siffror för att resultatet ska bli 

tydlig och trovärdig.  

När konstruktionerna jämförs i lufttäthet finns brister eftersom lufttätheten till stor del beror 

på läckage runt anslutningar kring fönster och dörrar. I träkonstruktioner är noggrannheten då 

plastfolien monteras också väldigt avgörande. I lättbetongkonstruktionen är fogarna den svaga 

punkten gällande lufttäthet, men med korrekt montage så har fogarna samma täthet som 

lättbetongblocken. På grund av att värdena från mätningen av lufttätheten inte är uppmätt på 

två likadana konstruktioner så kan resultatet vara missvisande, åt båda håll. Värdet på 

träkonstruktionen är uppmätt på förskolan Lindbacka i Gävle, men värdet på 

lättbetongkonstruktionen är ett medelvärde av flera undersökningar där fönster, dörrar och 

montagenoggrannhet kan variera. Då lättbetongkonstruktionen är fiktiv anser jag att detta 

område inte kunnat undersökas mer exakt med de förutsättningar som fanns. I jämförelsen 

framgår att lättbetongkonstruktionen är den lufttätaste konstruktionen enligt de uppgifter som 

leverantören av lättbetongblocken har angett. 

Resultatet av värmelagringsförmågan utgår från en lätt konstruktion och en medeltung 

konstruktion som stämmer med de två konstruktionerna. Det är inte just de två 

konstruktionerna som har jämförts och därför kan verkligheten skilja sig från det resultat 

undersökningen visar, men en egen undersökning av värmelagringen är för komplicerat för att 

kunna utföras inom denna tidsram. Däremot anser jag att resultatet ger en rättvis bedömning 

av konstruktionerna i och med att båda bedöms utifrån tyngden i konstruktionerna och inte 
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efter det exakta materialinnehållet. Värmelagringen i konstruktionerna har påverkan av den 

specifika energianvändningen då värme lagras i konstruktionen och avges då detta behov 

finns, därmed minskar energibehovet för uppvärmningen. Av den anledningen kändes det som 

att värmelagringsförmågan är viktig för att jämförelsen mellan konstruktionerna ska bli 

rättvis. Det relativt höga u-värdet som lättbetongkonstruktionen har kompenseras med 

lufttätheten och värmelagringen så den specifika energianvändningen i de båda byggnaderna 

kan klara Boverkets krav. Däremot spelar fönster, dörrar, uppvärmning och andra 

installationer även in när den specifika energianvändningen beräknas så byggnader med dessa 

väggkonstruktioner är inte garanterade att de klarar Boverkets krav.  

Denna jämförelse har gjorts med fokus på flera olika områden, men ett framtida 

examensarbete skulle kunna undersöka ett av områdena mer djupgående och med egna 

undersökningar. Till exempel kan energianvändningen undersökas i 

energisimuleringsprogrammet BV
2
 eller så kan en mer grundlig livscykelanalys göras av 

materialen. 
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6.  Slutsats 

Slutsatsen i denna jämförelse är att lättbetongkonstruktionen med sina 27,55 poäng får ett 

högre resultat än träkonstruktionen med sina 23,70 poäng, av 34 möjliga. Därmed 

rekommenderas lättbetongkonstruktionen för byggnationen av den förskola Hudiksvalls 

kommun ska bygga och det är efter kommunens egen viktning mellan de olika undersökta 

områdena. 

Lättbetongkonstruktionen har bättre poäng än träkonstruktionen i sex av de åtta områdena. 

Träkonstruktionen har bättre värden när det gäller väggens u-värde samt ur miljösynpunkt, 

men de andra områdena vägde tyngre både med och utan viktning så lättbetongkonstruktionen 

fick högre poäng även utan kommunens viktning. 

Poängsättningen av de två konstruktionerna efter utredningen av varje område gav en tydlig 

jämförelse mellan konstruktionerna och dess för- samt nackdelar framgår i jämförelsen. 
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8.  Bilagor 

 

Bilaga 1 

Beräkning enligt λ-värdesmetoden (Sandin, 2010) 

 Utvändig beklädnad, träpanel 

 Luftspalt, 28x70 läkt 

 9 GNU blå (utegips) 

 45x170 c600 regelstomme 

 170 mineralullsisolering 

 0,2 plastfolie 

 45x45 c600 reglar 

 45 mineralullsisolering 

 13 mm gips 

 

Material Tjocklek, d (mm) Värmekonduktivitet, 

λ (W/mK) 

Värmemotstånd, R 

(m
2
K/W) 

Fasad av trä med 

luftspalt 

  0,2 (Burström, 2006) 

GNU blå 9 0,25  

regelstomme 170 0,14  

mineralullsisolering 170 0,037  

plastfolie 0,2 0,16  

reglar 45 0,14  

mineralullsisolering 45 0,037  

gips 13 0,22  

    

(Jernkontorets energihandbok, 2012), (Sandin, 2010) 
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Material Värmemotstånd, R 

(m
2
K/W) 

Fasad av trä med luftspalt 0,2  

GNU blå (utegips) 0,036 

Regel + min.ull (170mm) 3,80 

plastfolie 0,0125 

Regel + min.ull (45mm) 1,01 

gips 0,059 

∑R 5,29 

 

  
 

  
 

 

    
         

      


