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Abstract 

Log homes have been built for a very long time and in many different designs. 
The development has historically meant that the energy performance of the log 
houses has been increased by putting more insulation in ceilings and floors and 
that the installations have been streamlined. The problem is that the energy 
requirements in recent years have been tightened and log houses therefore have a 
hard time living up to these requirements. The timber houses simply must 
improve its energy effectiveness if they are to be manufactured in the future. 
 
This problem has formed the purpose of this report that it will contribute to 
reduced environmental impact and energy consumption for log homes. 
The goal has been to investigate how a log home meets today's demands for 
energy consumption, and to suggest improvements to increase energy 
performance. To reach this goal the two questions "How energy efficient and how 
carbon dioxide efficient are today's log homes and how do they meet new energy 
requirements of BBR19?" and "How can the design of the timber houses be 
improved to reduce energy consumption" has been analyzed. The questions have 
been answered by applying the methods literature review, case study and 
calculations. 
 
First applied is the literature review with the purpose to obtaining methods and 
theories on how to do calculations on a building of this type. What followed was 
another literature review with the purpose to find buildings that could be used for 
comparison and to get ideas for improvements of the construction. Then, the 
calculation methods were applied on a case study, Brickarp 3:9, which contained a 
energy calculation and a lifecycle analysis. Following sketching revealed 
opportunities for improvement and ultimately, the impact of some of these 
improvements were calculated in a second energy calculation of Brickarp 3:9. 
 
The thesis shows that the log houses of today, have a hard time to meet the 
current energy demands of BBR 19, but that this is a misleading value on the 
house's environmental friendliness. It turned out that the log houses of today have 
a lower environmental impact considering carbon dioxide emissions than the usual 
framework building. The report also shows that the log house has a bright future 
because of the fact that there are a lot of improvements that could reduce the 
energy consumption and that one example in the calculations in this report show 
that the log house could have the potential to achieve passive house standard. DRAFT
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Sammanfattning 

Timmerhus har byggts under alla tider och finns i många olika utföranden. 
Utvecklingen har genom historien inneburit att energiprestandan för husen har 
ökat bl.a. genom att tak och golv har blivit mer isolerade samt att installationerna 
har effektiviserats. Problemet är att energikraven de senare åren har skärpts och 
timmerhusen får nu svårt att nå upp till dessa krav. Timmerhusen måste helt 
enkelt förbättras om de i framtiden ska få tillverkas. 
 
Detta problem har format syftet att denna rapport ska försöka bidra till en 
minskad miljöpåverkan och energikonsumtion för timmerhus. Målet har varit att 
undersöka hur ett timmerhus klarar dagens krav på energianvändning, samt att ge 
förslag till förbättringar för att öka energiprestandan. För att nå målet har två 
frågeställningar analyserats, ”Hur energieffektivt och koldioxideffektivt är dagens 
timmerhus och hur klarar timmerhusen de nya energikraven i BBR19?” samt ”Hur 
kan timmerhusens konstruktion förbättras för att minska energikonsumtionen”. 
Frågorna har besvarats genom tillämpande av metoderna litteraturstudie, fallstudie 
samt beräkningar. 
 
Först tillämpades litteraturstudien med syfte att få fram beräkningsmetoder och 
teorier kring hur man gör beräkningar på en byggnad av denna typ. Följande har 
ytterligare en litteraturstudie genomförts för att hitta jämförelseobjekt och idéer 
kring förbättringar. Därefter har beräkningsmetoderna tillämpats på en fallstudie, 
Brickarp 3:9, vilket omfattade en energiberäkning och en livscykelanalys. Därefter 
har beräkningar visat på förbättringsmöjligheter och slutligen har effekterna av 
några av dessa beräknats genom att tillämpa dem på Brickarp 3:9.  
 
Arbetet visar på att timmerhusen av idag har svårt att uppfylla dagens energikrav i 
BBR 19 men att detta är ett missvisande värde på husets miljövänlighet. Det 
visade sig nämligen att timmerhusen av idag har en lägre miljöpåverkan genom 
koldioxidutsläpp än det vanliga regelverkshuset. Rapporten visar också på att 
timmerhuset går en ljus framtid tillmötes då förbättringsförslagen skulle kunna 
energieffektivisera dem och ett beräkningsexempel i denna rapport visar t.o.m. att 
timmerhuset skulle ha potential att uppnå passivhusstandard. 
 

Nyckelord 

Timmerhus 
Log House 
Energianvändning 
Livscykelanalys 
Specifik energianvändning 
Förbättring av timmerhus 
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1 Inledning 

Examensarbetet ingår som ett avslutande moment i Jönköpings Tekniska 
Högskolas högskoleingenjörsutbildning i husbyggnadsteknik. Arbetet är utfört i 
samarbete med företaget Aneby Timber utanför Aneby. Ämnet och titeln för 
examensarbetet är ”Energianalys av Timmerhus”. Rapporten behandlar 
timmerhus och problemställningar kring dessa.  

1.1 Problembeskrivning 

Timmerhus har byggts under alla tider och finns i många olika utföranden. Dessa 
hus har ofta ingen eller mycket lite värmeisoleringsmaterial men klarar ändå att 
hålla inne värmen på ett förvånansvärt bra sätt. Husen bygger på en konstruktion 
som lagrar värmen i den tunga stommen under dagtid, som sedan värmer huset 
nattetid. Detta system bygger på så kallad värmetröghet. Frågan är hur långt denna 
värmetröghet kan utnyttjas utan att energiåtgången blir alltför stor.  
 
Studier har visat att uppemot 90 % av energiåtgången under en byggnads livstid 
går åt under brukandet d.v.s. användandet1. Därför ställs nu högre krav på hur 
mycket energi som tillåts gå åt under just brukandet av byggnaden, man 
energieffektiviserar konstruktionen. De senaste energikrav som införs i och med 
att BBR 19 träder i kraft, 2012-01-01, medför att timmerhusen kommer att möta 
nya utmaningar2. Dessutom har EU beslutat att samtliga hus som produceras efter 
2020 ska vara så kallade nära-nollenergihus och beträffande dagens timmerhus 
klarar de inte dessa krav3. Något måste alltså göras om timmerhuset ska kunna 
fortsätta att produceras. 
 
Som underlag för uppsatsen finns ett flertal olika studier och skrifter inom ämnet. 
Bl.a. skriver Sverre Fossdal och Knut Ivar Edvardsen i deras artikel “Energy 
consumption and environmental impact of buildings” att “Environmental study 

shows that the log house has a smaller environmental impact than the timber‐
frame house”4. 
 
Henrik Nilsson skriver i sitt examensarbete ”Timmerstommens 
värmelagringsförmåga” om ett timmerhus förmåga till att lagra energi i den tunga 
stommen samt beräknar ett utfört timmerhus ur energisynpunkt och jämför detta 
med ett hus med regelstomme5. Detta examensarbete utfördes på Jönköpings 
Tekniska Högskola 2002 i samarbete med Aneby Timber, samma företag jag 
samarbetar med. Dock har företaget sedan dess bytt ägare, regelverken har 
förändrats och byggmetoder förändrats vilket talar för att en ny undersökning är 

                                              
1 Sofia Persson och Ester Veibäck, Medvetenhet i energianvändning, 2007, s15. 
2 Boverket, BBR 19, 9-energihushållning, Sverige, 2012. 
3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders  

energiprestanda.  
4 Sverre Fossdal och Knut Ivar Edvardsen, Energy consumption and environmental impact of  

buildings, Oslo, Norge, 1995. 
5 Nilsson, Henrik, Timmerhusets värmelagringsförmåga, Jönköpings Tekniska Högskola, Jönköping,
 Sverige, 2002. 
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relevant. Dessutom finns utvecklingsmöjligheter på den gamla rapporten genom 
att ge förbättringsmöjligheter på den befintliga konstruktionen. 
 
Anna Ädling skriver i sitt examensarbete ”Timmerhusets historia och framtid. En 
studie av timmerhusets energianvändning” om timmerhusets energianvändning 
och beskriver olika byggmetoder, gamla som nya, och ger förslag på förbättringar6. 
Dock har nya energikrav införts sedan dess och en ny studie är relevant att 
genomföra. 
 
Pär Odén skriver i sin examensuppsats ”Tilläggsisolering av timmerstommar med 
alternativa isoleringsmaterial” om hur man på olika sätt kan tilläggsisolera en 
byggnad med alternativa isoleringsmaterial7. Samtliga av de lösningar han kommit 
fram till saknar ren timmerfasad och där finns alltså möjligheten att söka andra 
lösningar där fasaden eller insidan av väggen kan hållas fri från beklädnader. 
 
Studien är därmed relevant att genomföra då de rådande miljöproblemen kräver 
att nya och effektiva byggmetoder kan tas fram för att få ner energianvändandet 
och kanske att timmerhus kan vara en del av lösningen då de byggs av 
förnyelsebart material. 

1.2 Syfte mål och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Syftet med denna rapport har varit att minska miljöpåverkan och 
energikonsumtion för timmerhus. 

1.2.2 Mål 

Målet med arbetet har varit att undersöka hur ett timmerhus klarar dagens krav på 
energianvändning, samt att ge förslag till förbättringar för att öka 
energiprestandan. 

1.2.3 Frågeställningar 

Hur energieffektivt och koldioxideffektivt är dagens timmerhus och hur klarar 
timmerhusen de nya energikraven i BBR19? 
 
Hur kan timmerhusens konstruktion förbättras för att minska 
energikonsumtionen?  

 

                                              
6 Anna Ädling, Timmerhusets historia och framtid. En studie av timmerhusets energianvändning,  

Gävle, Sverige, 2008. 
7 Pär Odén, Tilläggsisolering av timmerstommar med alternativa isoleringsmaterial, Göteborg, Sverige, 2010. 
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1.3 Metod 

1.3.1 Hur energieffektivt och koldioxideffektivt är dagens 
timmerhus och hur klarar timmerhusen de nya energikraven i 
BBR19? 

Först och främst har en litteraturstudie genomförts med syfte att få fram 
beräkningsmetoder och teorier kring hur man gör beräkningar på en byggnad av 
denna typ. Dessa redovisas under kapitlet genomförande då de är en 
grundförutsättning för mitt arbete. Följande har ytterligare en litteraturstudie 
genomförts för att hitta jämförelseobjekt för att kunna svara på frågeställningen. 
Därefter har beräkningsmetoderna tillämpats på en fallstudie dvs. en byggnad har 
valts ut och undersökts. I detta fall har huset Brickarp 3:9 valts ut. Slutligen har 
den framtagna datan analyserats och jämförts med de nya energikraven i BBR 19. 

1.3.2 Hur kan timmerhusets konstruktion förbättras för att minska 
energianvändandet? 

Först genomfördes en litteraturstudie för att få idéer kring hur 
timmerhuskonstruktionen kan förbättras. Följande genomfördes beräkningar på 
eventuella möjliga förbättringar och nya lösningar. Beräkningarna rör främst 
energi, temperatur och övergripande fuktberäkningar. Fuktberäkningar är 
genomförda i programmet Risk18. 

1.4 Avgränsningar 

Rapporten omfattar inte ekonomiska beräkningar. Inte heller estetiska aspekter tas 
i hänsyn mer än att de kan nämnas som en anledning till att man t.ex. väljer en viss 
typ av utförande. Rapporten innefattar inte hållfasthetsberäkningar på huset då 
timmerhusets bärande delar är starkt överdimensionerade. Historiska aspekter tas 
inte upp då många redan gjorda rapporter behandlar detta till den grad att 
fördjupning inom detta område vore meningslöst. Dock kan vissa historiska 
aspekter ändå nämnas om detta ses som nödvändigt för att belysa något speciellt. 
Samt att jämförelsen av energiprestandan sker med några äldre hus. Endast en 
byggnad behandlas i fallstudien och jämförs med gällande krav för såväl klimatzon 
III som II och I med störst fokus på klimatzon III, då Aneby Timber jobbar mest 
i denna zon samt att huset ligger i denna zonen. Fuktberäkningarna sker endast i 
Risk1 inga handberäkningar för fukt görs då dessa måste göras i icke stationärt 
tillstånd. Rapporten kommer främst att inrikta sig på industriell produktion och 
nyproduktion samt på hus som utförts som permanentboende.  

  

                                              
8  Fuktcentrum, Risk1, Lunds universitet,  

http://www.fuktcentrum.lth.se/verktyg_och_hjaelpmedel/pc_program/risk1/ 
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1.5 Disposition 

Detta kapitel är en kort text som beskriver hur rapporten är uppbyggd. 
 
I nästkommande kapitel 1.6 redovisas en kort företagsbeskrivning.  
 
I kapitel 2 ”Bakgrund och förutsättningar” redogörs för grundläggande teorier, 
fakta, lagar m.m. som omfattas och ligger till grund för timmerhuset. En indelning 
har skett i tre delar, de tre S:en, Stocken, Stommen och Systemet. Kapitlet 2.1 
Stocken redogör för hur den optimala timmerstocken bör vara samt parametrar 
såsom fuktkvoter och uttorkning som gäller för denna och allmänt för trä som 
material. Kapitel 2.2 Stommen redogör för hur timmerstommen ser ut med dess 
ingående delar. Kapitel 2.3 Systemet berättar om timmerhuset i sin helhet som ett 
system samt vilka parametrar som är viktiga och vilka lagar som gäller för huset. 
 
”Genomförandet”, kapitel 3, visar på hur arbetet har gått till för att nå resultatet, 
vilka beräkningar som gjorts, vilka texter som har studerats och vad som har fåtts 
fram. Genomförandet är uppdelat på respektive frågeställning som behandlas 
separat. För fråga ett ”Hur energieffektivt och koldioxideffektivt är dagens 
timmerhus och hur klarar timmerhusen de nya energikraven i BBR19?” Har först 
en litteraturstudie gjorts som visar på vad andra har kommit fram till inom samma 
fråga. Näst följer en fallstudie då huset Brickarp 3:9 beräknas ur energisynpunkt. 
Fallstudien börjar med en energiberäkning där den specifika energianvändningen 
beräknas för huset sedan beräknas huset även ur ett livscykelperspektiv. 
 
I ”Resultat och analys”, kapitel 4, redovisas svaret på frågeställningarna samt att 
datan anlyseras. 
 
I ”Diskussion”, kapitel 5, delas i två delar, Resultatdiskussion och 
metoddiskussion. Resultatdiskussionen visar på egna tankar och idéer kring 
resultatet. Metoddiskussionen behandlar metodval och arbetsgång. 
 
I ”Slutsats”, kapitel 6, summeras resultatet av arbetet.  
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1.6 Företagsbeskrivning 

Företagsbeskrivningen är baserad på ett besök på Aneby Timber där Ronnie 
Karlsson tog emot9. 
 
Aneby Timber har sin verksamhet i Barkäng utanför Aneby och ägs av Mattias 
Eklund och Patrik Thure. På samma adress och med samma ägare finns också 
Eka Skog som är ett sågverk varifrån allt virke kommer som används vid 
tillverkningen av timmerstommarna. 
 
Företagets kundkrets omfattar området kring Stockholm och söderut dvs. främst 
klimatzon III. Detta för att det är stor konkurrens uppåt norr. Företaget har även 
haft kunder i t.ex. Danmark. 
 
Verksamheten har pågått sedan 2001 då företaget anlitades av en arkitekt i 
samarbete med Aneby kommun med uppdrag att öka träanvändandet i 
kommunen. Det första timmerhuset tillverkades och då projektet blev lyckat har 
man fortsatt med verksamheten och tillverkar årligen ca 20 byggnader. Företaget 
har inriktat sig på att försöka genomföra en så pass miljövänlig 
konstruktionslösning som möjligt och använder främst material som anses vara 
miljövänliga eller förnyelsebara. 
 
Kunderna är främst privatpersoner med intentioner att bygga sig antingen ett 
fritidshus, en bod eller permanentboende. Det händer också att föreningar eller 
företag kontaktar företaget för att genomföra olika projekt, t.ex. har företaget 
tillverkat och monterat ett åttakantigt stall i timmer. 
 
Priset på en normalstor villa ligger idag på ca 0,7 miljoner för stommen.  

                                              
9 Karlsson, Ronnie, Aneby Timber, uppstartsmöte/intervju, 2012-02-17. 
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2 Bakgrund och förutsättningar 

Detta kapitel är indelat i tre delkapitel med rubrikerna Stocken, Stommen och 
Systemet. Under dessa delkapitel redogörs för viktiga egenskaper som gäller för 
timmerhusets ingående delar. Kapitlet Stocken handlar om viktiga egenskaper för 
stockarna till timmerväggen, kapitlet Stommen förklarar timmerhusets stomsystem 
samt ingående delar och slutligen kapitlet Systemet som behandlar huset som 
system. 

2.1 Stocken 

I detta kapitel redogörs för vilka egenskaper som gäller för en bra stock för 
timmerhusbyggnation samt de främsta egenskaperna som träet som material har.   

2.1.1 Trämaterialets egenskaper 

Stockarna som timmerhusen byggs av är i träslaget furu då detta träslag visat sig 
vara fukttåligt och rötbeständigt10. Stockarna bör ha så stor andel kärnved som 
möjligt. Detta pga. att kärnveden innehåller en större andel hartser (i medeltal 3-5 
% och uppemot 15 % i kärnans nedre delar11) dvs. kåda med svampdödande 
egenskaper (kådan är en så kallad fungicid), dessutom för att kärnan har en mindre 
benägenhet att krympa vid fuktvariationer. Stockarna bör också vara så kvistfria 
som möjligt då kvistarna tenderar att spräcka träet då dessa krymper betydligt 
mindre än t.ex. splintveden samt att de orsakar oordning i fiberstrukturen. Nedan i 
Figur 1redovisas trästammens uppbyggnad. 

 

 
Figur 1 Trädstammens uppbyggnad.  

                                              
10 Jansson, Jan-Ove, Knuttimring, en arbetsbeskrivning…, 2005, s12. 
11 Esping, Björn, Trätorkning: grunder i trätorkning, 1992, s42. 

DRAFT



Bakgrund och förutsättningar 

11 

2.1.2 Trä i ett livscykelperspektiv 

Trä är ett förnyelsebart byggmaterial med låg klimatpåverkan. Träet anses vara 
koldioxidneutralt dvs. under sin livscykel bidrar det inte till utsläppet av koldioxid. 
Detta beror på att träet under sin levnadstid binder koldioxid i sin massa genom 
fotosyntesen, och som sedan frigörs igen vid förbränning. Man talar om att trä är 
en ”koldioxidsänka”12. 

2.1.3 Fuktinnehåll i råtimmer 

Fukthalten har stor betydelse för virkets egenskaper. När trädet avverkas kan 
fuktkvoten vara så hög som 30-40 % i kärnveden samt 130-160 % i splintveden 
och då den så kallade fibermättnadspunkten, den mängd fukt som träet kan binda 
i sina cellväggar, ligger på ca 25-30 % betyder det att det finns fritt vatten i virket13. 
Så länge trädet är levande och kan transportera vattnet i stammen är inte vattnet 
av ondo utan det används i fotosyntesen, men när trädet huggs ner kan problem 
börja uppstå då vattnet blir stillastående inne i träet. Trädet börjar brytas ned. 
Detta gör att virket måste torkas innan inbyggnad för att inte mögelskador och 
oförutsedd krympning ska inträffa.   

2.1.4 Fuktkrav för timmermaterialet 

Materialet bör ha en fukthalt på ca 15-20 % för att minimera krympningen och 
sprickbildningen hos virket. Föreningen Svenska Timmerhus FST som är 
timmerhusbranschens branschförening tillhandahåller normer och har angivit 
högsta tillåtna fuktkvot som 20 % för blocksågade stockar samt 18 % för 
lamellstockar och 22 % för runda stockar 14. Enligt The International Log 
Builders´ Associations(Amerikanska och Kanadensiska normen) tillhandahållna 
branschnormer 2000 Log Building Standard tillåts man bygga med såväl torkat som 
vått timmer (så kallat ”green timber”) och gränsen går då vid 19 % fuktkvot15. 
Bygger man med ”green timber” gäller dock strängare krav vad gäller t.ex. 
sättningar, krympning och kvalitet på virket. En lång väntetid är att vänta för att 
huset ska sätta sig tillräckligt. 

2.1.5 Fuktbetingade rörelser hos trä 

Då trä är ett anisotropt material har det olika egenskaper beroende på i vilken 
riktning det påverkas. Detta gäller även de fuktbetingade rörelserna dvs. träet 
sväller/krymper olika mycket beroende på riktning. Man talar om den tangentiella, 
radiella och fiberriktningens svällning. Se Figur 2 och Tabell 1 nedan: 
 

                                              
12 Fossdal och Edvardsen, s7. 
13 Träguiden, Fuktkvot och mätning, 

http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=1086&contextPage=4962 . 
14 Föreningen Svenska Timmerhus, branschnormer, 2010, s2. 
15 ILBA Log Building Standard, 2000 Log Building Standard, 2000, s56. 
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Figur 2 Tangentiell, radiell och fiberriktningen hos trä. 

 Tabell 1 Fuktrörelse hos furu och gran i procent mellan fibermättnadspunkten och absolut torrt trä. 

2.1.6 Sprickbildning och märgspår 

De fuktbetingade rörelserna gör att det lätt uppstår stora spänningar i trämaterialet 
som med tiden gör att stora sprickor uppstår i träet16. Dessa gör i sin tur att den 
isolerande förmågan minskar (främst hos helt naken timmerstomme) då 
sprickorna ger luften möjligheten att lättare ta sig genom väggen, tätheten minskar. 
En möjlighet att motverka dessa kan vara att såga ett spår i falsen på stockens 
översida17. Föreningen Svenska Timmerhus FST skriver i branschnormerna att 
”märgsågning är aktuellt på åsstockarnas översida” men anger ingenting om övriga 
stockar18. Sven-Gunnar Håkansson anger i sin bok att märgsågningen bör sluta ca 
0,5 m från stockens ändar för att inte sågningen ska synas i ändträet. Han skriver 
också att om stockarna är böjda ska stocken läggas med ”puckeln” är uppåt19.  
Om spänningarna skulle blir för stora kommer då sågningen att jämna ut trycket 
och tvinga stocken att bilda sprickan där spåret är sågat och på så sätt bildas 
sprickan i vertikal riktning och ger ingen försvagning i klimatskalet. Vad som bör 
kommenteras är att sprickorna inte helt kan undvikas. Små sprickor kommer trots 
detta att uppstå och beror på att träets utsätts för säsongsförändringar.  

2.1.7 Fuktavgivning, fuktupptagning 

Trä har bra hygroskopiska egenskaper dvs. det är bra på att reglera och jämna 
fuktvariationer genom att fukten i luften tas upp av materialet. Trä har förmåga att 
uppta och avge vatten i form av såväl ånga som fritt vatten. Fuktkvoten i träet 

                                              
16 Court, Rosie, Log Homes: “Linking our past to the present and future”, 2012, s4. 
17 Finsk timmerhusindustri, Planeringsgrunder för timmerhus, 2001, s2. 
18 FST, branschnormer, s7. 
19 Håkansson, Sven-Gunnar, Från Stock till Stuga, 2002, s17. 
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strävar efter att jämna ut sig med omgivningen, dvs. den relativa fuktigheten. 
Förhållandet mellan fuktkvoten i träet och den relativa fuktigheten ser dock olika 
ut beroende på om träet är i ett stadium där det ger ifrån sig fukt eller fuktas. 
Tester har visat att trä som avger vatten har en högre fuktkvot än trä som tar emot 
vatten vid samma relativa fuktighet i den omgivande luften20. Se Tabell 2. 

  

Tabell 2 Desorptionskurva (överst), absorptionskurva (underst). 

2.1.8 Fukttransport 

Fukttransport i timret sker genom diffusion om timret ej är fibermättat. Pga. den 
anisotropa uppbyggnaden kommer fukten att ha olika svårighet att ta sig genom 
träet beroende på riktning. Förhållandet brukar räknas som fiberriktning, radiellt 
och tangentiellt 20,2,1 alltså vatten leds 20 ggr bättre i fiberriktningen än i 
tangentiell riktning osv.21. Eftersom fukttransporten måste ske radiellt och 
tangentiellt i timmerväggen blir detta en långsam process då antalet cellväggar som 
ska passeras är många22. 

2.1.9 Fuktrelaterade problem och orsaker 

Normalt sett är inte fukt något problem i en timmerstomme om den utförs som 
ren timmerstomme23. Problemet är tyvärr att timret inte alltid räcker för att ge 
tillräcklig isolerande förmåga vilket medför att man börjar tilläggsisolera. Detta 
kan ge stora fuktproblem pga. kondensutfällning när temperaturfallen blir för 
snabba och kondensvattnet hamnar för långt in i väggen. Ett annat vanligt 
problem finns vid syllen. De nedre stockarna murknar och smulas sönder, vilket 
kan ses på gamla hus. Timret får inte ligga direkt mot betongplattan då byggfukt 
kan sugas upp och orsaka mögel. Avståndet till mark spelar också in, vatten får 
inte kunna sugas upp ur marken eller skvätta upp vid häftiga regn. Detta löses 

                                              
20 Trätek, Träbyggnadshandbok, Del 9 Material, 1991, s33. 
21 Nevander, Lars-Erik, Elmarsson, Bengt, Fukthandboken, 1994, s38. 
22 Trätek, Träbyggnadshandbok, s34. 
23 Thurell, Sören, Vård av trähus…, 1998, s94. 
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lättast med en syllisolering mellan plattan och syllen och tillräckligt hög syll samt 
en dropplåt under syllen. 
 
Fukt i träet kan orsaka många olika problem. Nedan belyses några av dessa24. 
 
Missfärgning: För hög fukthalt kan ge problem med mögelpåväxt och blånad av 
blånadssvamp. 
 
Biologisk nedbrytning: Rötsvampar angriper träet och bryter ned det vilket 
minskar bärighetsförmågan drastiskt. 
 
Lukt och allergi: ovanstående kan orsaka dålig lukt eller utbrott av allergier m.m.  
Fuktbetingade rörelser: En variation i fukthalt ökar eller minskar träets volym 
vilket kan orsaka spänningar i konstruktionen som den inte är dimensionerad för. 
Skadedjur och insekter: 
 
 – Tallbocken 
 – Vedstekeln 
 – Blåhjonet 
 – Husbocken 
 – Myror av olika slag främst hästmyran 

För att undvika dessa problem handlar det om att hålla materialet tillräckligt torrt. 
I Tabell 3 nedan kan utläsas inom vilka intervall man bör hålla sig för att minimera 
risken för problem med fukten. FK redovisar gränsvärden för fuktkvoten i träet 
och RF redovisar gränsvärden för den relativa fuktigheten i luften. 

    Risknivå   

  
 

Ingen Liten - Måttlig Hög 

Röta FK% < 16 16-25 > 25 

  RF% < 75 75-95 > 95 

Mögel FK% < 15 15-20 > 20 

  RF% < 70 70-85 > 85 

Tabell 3 Översikt över risk för tillväxt av röta och mögelsvamp vid för tillväxt gynnsam temperatur. 

  

                                              
24 Nevander, Lars-Erik, Elmarsson, Bengt, Fukthandboken, 1994, s286. 

DRAFT



Bakgrund och förutsättningar 

15 

2.2 Stommen 

I detta kapitel redogörs för hur stommen i ett timmerhus ser ut och fungerar, vilka 
delar som ingår osv. Fönster, dörrar och innerväggar redovisas också här. 

2.2.1 Timmerväggens utformning 

Figur 3 Profil av timmerväggen. 

Stockens fasning kan utföras på många olika vis. Figur 3 visar hur Aneby Timber 
har valt att lösa sina stockars utformning med en eller två sponter och drev25. 
Tapparna på stockens översida är något större än skårorna på stockens undersida. 
Detta gör att när tyngden på huset läggs på kommer stocken över att pressas neråt 
och göra att tapparna trycks in i skårorna och det blir helt tätt mellan stockarna. I 
fallet med två sponter läggs drevet mellan tapparna där en liten fördjupning 
hyvlats ut vilket ger ökad isolerande förmåga. I fallet till höger med en tapp är 
tappen något förkortad vilket ger utrymme för isolering. För att undvika att vatten 
sugs in i de horisontella springorna mellan stockarna har dessa fasats av. 

2.2.2 Kompletterande isolering 

Harry Yost skriver i artikeln Insulating your log cabin att timmerhus bör 
tilläggsisoleras för att göra dem mer energieffektiva och att timret har ett allt för 
dåligt värmemotstånd för att enbart timmer ska räcka för att uppnå god 
energiprestanda26.  

                                              
25 Karlsson, Ronnie. 
26 Yost, Harry, Insulating your log cabin, 1991, Issue 128, s72. 
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Kompletterande isolering finns i en mängd olika utföranden och material. Först 
och främst måste man ta ställning till om isoleringen ska utföras i ett material som 
klassas som miljömässigt hållbart eller inte. När man gjort sitt val finns flera olika 
typer av material att välja på, de nedanstående är utplockade ut Varis Bokalders 
bok Byggekologi och lämpar sig i ett timmerhus27. Observera då att inte alla 
isoleringsmaterialen klarar fukt i den utsträckning som krävs, varför en 
undersökning av fukttillståndet måste göras. 

Grundkonstruktion: 
- Cellglas: isolering av återanvänt glas som helt eller delvis kan 

ersätta gjuten platta. 

- Cellplast: oftast expanderad polystyren, d.v.s. plast. 

- Fårull: som stegljudsdämpning 

- Kork som stegljudsdämpning 

Väggar och tak: 
- Bomull  

- Cellulosafibrer: återanvända tidningar eller ny cellulosa. 

- Fårull 

- Halm 

- Hampafiber/industrihampa 

- Kokosfibrer 

- Kork: lämpar sig bättre för väggar än tak 

- Kutterspån 

- Linfiber 

- Mineralull: stenull eller glasull 

- Torv: numer ovanligt 

- Träfiber 

När materialtypen är utvald ska man, för vissa material, välja om man ska ha lösull, 
skivor eller mattor. För väggar kan man välja vilket som men för 
takkonstruktionen underlättar ofta lösull pga. att är lättare att applicera i trånga 
utrymmen. När man bygger med parallelltak, som Aneby Timber ofta gör, 
underlättar dock skivisolering då isoleringsmomentet sker från husets insida. 

2.2.3 Timmerknuten 

Knutarna är en av de viktigaste delarna i en timmerstomme. Dessa har till uppgift 
att binda samman huset så att inte väggarna tippar, de bildar en bärande krans.  
 
Nedan listas några vanliga knutar: 
 

                                              
27 Bokalders, Varis, Byggekologi…, 2009, s58. 
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Laxknut eller slätknut med laxning28: stockarna sågas och hakas ur i ändarna med 
vinkling i båda riktningarna vilket gör att husets egentyngd låser knutarna. Denna 
form av knut utförs utan knutskallar, dvs. stockarna sticker inte ut från knuten och 
bildar ett kryss utan stannar vid knuten. Kan även utföras med ett utsågat hak eller 
tröskel för att öka stabiliteten i knuten, den blir då en Låsknut. Aneby Timber har 
valt att utföra majoriteten av sina knutar som laxknutar29. Se Figur 4. 
 
Rännknut30: Överstocken halsas på undersidan från knuten till stockänden och 
passas in i ett urtag i den undre stocken. Stockarna går omlott vilket bildar 
knutskallar som sticker ut. Om man fasar av stockarna ytterligare kan en sexkantig 
form erhållas på knutskallarna, en sexkantsknut eller Dalaknut. Se Figur 5. 
 
Dubbelkattsknut31: Halsningen i den övre stocken görs bara lokalt vid knuten 
samt att en ursparning görs på stockens undersida, som sedan passas ihop med en 
tapp på den undre stocken. Se Figur 6. 
 
Enkelkattsknut32: Liknar dubbelkattsknuten till stor del men i detta fall utförs 
tappen och ursparningen med en snedställd yta. Se Figur 7.  
 
Rak knut eller dubbelhaksknut33: Stocken hakas ur på såväl översidan som 
undersidan och utförs med knutskallar. Knuten han utföras med eller utan hak 
eller tröskel. Se Figur 8.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                              
28 Hidemark, Ove, Så renoveras torp och gårdar, 1988, s67. 
29 Karlsson, Ronnie. 
30 Jansson, Jan-Ove, Knuttimring, en arbetsbeskrivning…, 2005, s14. 
31 Ibid, s15. 
32 Ibid, s15. 
33 Håkansson, s22. 

Figur 4 Laxknut. Figur 5 Rännknut. Figur 6 Dubbelkattsknut. 

Figur 7 Enkelkattsknut. 
Figur 8 Rak knut. DRAFT
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2.2.4 Golv 

Golvkonstruktionen kan i teorin utföras med samma principer som normala 
regelverkshus(platta på mark, torpargrund, plintgrund och källargrund). Men som 
erfarenheter har visat är risken för fuktproblem stora i torpargrunder varför 
Aneby Timber helt valt bort denna lösning. Den vanligaste lösningen är platta på 
mark34. 

2.2.5 Tak 

Taket kan utföras på en mängd olika sätt men vanligtvis utför Aneby Timber 
huset med ett parallelltak, detta för att ge huset en känsla av rymd och volym. 
Konstruktionen består av limträbalkar med mellanliggande isolering, vanligtvis 
400mm, och med en luftspalt på minst 50mm. Den inre beklädnaden är ofta 
träpanel35. 

2.2.6 Innerväggar 

Innerväggarna utförs i en mängd olika material. Dock försöker man i så stor 
utsträckning som möjligt utföra dessa så tunga som möjligt för att kunna utnyttja 
värmetrögheten (se mer om detta under Systemet). Timmervägg, plankvägg, 
tegelväggar, putsade väggar m.m. är inte ovanliga36. Då innerväggarna är i timmer 
fästs de i ytterväggen med laxa. Se Figur 9. 

 
Figur 9 Innerväggsinfästning med "laxa". 

2.2.7 Fönster och dörrar 

Fönster och dörrar av idag skiljer sig avsevärt mot de fönster som man från början 
brukade sätta in i en timmerhusvägg. U-värdet på fönster idag ligger omkring eller 
under 1,0 W/m2K och det finns fönster vars U-värde är så lågt som 0,8 W/m2K, 
detta ställs mot de gamla fönstren med U-värden på uppemot 3,0 W/m2K. Man 

                                              
34 Karlsson, Ronnie. 
35 Ibid. 
36 Ibid. 
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ser med stor lätthet att mycket har förändrats och att förändringen sker mot det 
bättre. Dock kan dessa extremt bra fönster ge upphov till nya typer av problem, 
t.ex. blir risken för kondens på fönstren högre något som kan skapa fuktrelaterade 
skador i angränsande byggdelar samt skapa irritation hos de boende. Man måste 
alltså tänka när man väljer fönster. 

2.2.8 Följare 

Om väggen är längre än 5m bör en vertikal regel monteras på var sida om väggen, 
en följare, som hindrar stockarna från att bukta ut eller tippa. Reglarna binds 
samman med genomgående bultar som spänns till erforderligt tryck37. 

2.2.9 Gåt 

Öppningar i väggen utförs med en stående stock/planka/regel, en så kallad gåt, 
som håller stockarna på plats så att de inte tippar eller buktar sig runt fönstret38. 

2.2.10 Skarvning av stock 

Eventuella skarvar utförs principiellt med fyra olika system, samtliga med 
dymlingar på var sida om skarven39.  
 

- Skarv med hak eller blixtskarv 

- Skarv med tapp 

- Omlottskarv med dymling eller skruv, (här krävs ofta inte 

dymlingar på var sida men man monterar dem i alla fall) 

- V-skarv  

Observera att skarvar bör undvikas i största möjliga mån. 

2.2.11 Dragstag 

I vissa fall kan så kallade dragstag vara nödvändiga. Dragstagen, som också kan 
kallas dragjärn, är långa stålstänger som dras vertikalt genom hela väggen och drar 
ihop den så att inte springor ska uppstå mellan stockarna eller för att förhindra att 
stockarna tippar. Dessa måste dras åt med jämna mellanrum för att inte trycket 
ska släppa40.  

                                              
37 Håkansson, s38. 
38 Ibid, s37. 
39 Ibid, s37. 
40 Ibid, s38. 
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2.3 Systemet 

2.3.1 Det bärande systemet 

Bärigheten i timmerhuset bygger på att tyngdkraften från stockarna och taket 
pressar ihop stockarna och överför vertikala krafter till grunden genom väggarna. 
Taket ger emellertid även upphov till en kraft som vill tippa väggarna utåt. Dessa 
krafter för genom böjning hos stockarna kraften till knutarna som med hjälp av de 
vertikala krafterna blir något momentstyva. Knutarna ger upphov till en bärande 
krans, med drag i alla stockar, som tar alla horisontella krafter41. Detta gör att 
huset ofta kan utföras med tak som enbart vilar på ytterväggarna och man kan 
åstadkomma ett mycket effektfullt självbärande tak ända upp i nock, ett 
parallelltak. Husets bärighetsförmåga är avsevärt mycket större än den erforderliga 
bärigheten. Dock bör man observera att den största påfrestningen finns i syllen 
och hammarbandet/remstycket vilket gör dessa mer känsliga för ingrepp, såsom 
t.ex. att man sågar upp nya dörrhål osv. i förhållande till övriga stockar i väggen42. 
Pga. timmerstommens sega beteende bör inte andra typer av material blandas in i 
byggnadens stomme, t.ex. kan en stålpelare orsaka stora problem i sättningen om 
huset ”hänger sig” på pelaren43. Som nämnts innan utförs ibland innerväggarna av 
andra material vilka kräver noggrann utformning för att ovanstående fenomen inte 
ska inträffa. 

2.3.2 Sättningar 

Noggrann utformning av knutarna måste göras inte bara för den estetiska 
utformningen utan också för att knutarna skall hålla tätt och hålla ihop huset. Om 
knutarna görs med för liten krympmån kommer timmerhuset att ”rida” på 
knutarna och då kommer springor och otätheter att uppkomma mellan stockarna i 
långdraget samt att knutarna kommer att belastas av stora vertikala krafter som 
den inte är dimensionerad för. Detsamma gäller dymlingar och innerväggar om 
dessa gjorts för höga. Timmerhusen skall enligt branschnormerna, som FST ger 
ut, dimensioneras för att kunna sätta sig eller sjunka ihop 2 % (20mm/m) av sin 
ordinarie höjd utan att klimatskalet försvagas eller att brister i konstruktion 
uppstår44. Obs att fuktkvoten då får vara max 20 % (för blocktimmer) annars 
måste en ny sjunkmån beräknas. Normal sättning hos stockarna brukar vara 
mellan 10-15mm/m, man har alltså tagit till lite extra och det beror främst på att 
spänningar inte ska uppstå i icke bärande delar såsom innerväggar, inredningar, 
fönster och dörrar samt för att sättningen kommer att blir större med tiden dvs. 
huset sjunker sakta ihop. Om huset ska brädfodras bör man vänta upp till fem år 
innan denna genomförs för att inte skador ska uppstå45. 

                                              
41 Karlsson, Ronnie. 
42 Hidemark, s66. 
43 Ibid, s66.  
44 FST, branschnormer för industriell produktion, s4. 
45 Thurell, s67. 
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2.3.3 Väggens värmeegenskaper 

En väggkonstruktion har till uppgift att bevara temperaturtillstånden på båda sidor 
om väggen, dvs. den ska släppa igenom så lite värme som möjligt genom väggen. 
När det kommer till värme kan denna transporteras på tre sätt, genom ledning, 
strålning och konvektion. Vad beträffar väggar handlar det främst om ledning i 
själva materialet och konvektion i porer och hålrum. Strålningen påverkar främst 
vid övergången från luften till väggens yttre ytor46.  

2.3.4 Beräkningsmetodik för U-värdeberäkning 

Detta kapitel baseras på formler och modeller i Praktisk Byggnadsfysik47.  
 
För att underlätta värmeberäkningarna och underlätta analys av väggen används en 
värmegenomgångskoefficient. Värmegenomgångskoefficienten (U-värdet) i sin tur 
beror på värmemotståndet (R-värdet) och på varje materials specifika 
värmekonduktivitet (λ-värdet) och tjocklek(d). Förhållandet ser ut som följer: 

 

  
 

 
    

 

 
  U = Värmegenomgångskoefficient i  

 

    
 

   R = Värmemotstånd i  
    

 
 

   d = materialtjocklek i m 
   λ = Värmekonduktivitet 
 
Förutom varje lagers värmemotstånd tillkommer ett värmemotstånd för 
upptagningen av värmen från luften. Värmeövergångsmotståndet. Dessa redovisas 
som R-värden med följande värden för värmeupptagning Rsi på insidan och Rse 
för avgivning på väggens utsida, se Tabell 4. 
 
Väggar Rsi = 0,13 Rse = 0,04 

Tak Rsi = 0,10 Rse = 0,04 

Golv Rsi 0,17 Rse = 0,04 

Tabell 4 Värmeövergångskoefficienter för byggdelar. 

U-värdet för väggen blir alltså: 
 

  
 

             
 

 
När väggen består av skikt med blandade material, t.ex. en regelvägg med 
cc600mm reglar och mineralull, blir beräkningarna något mer komplicerade. Här 
måste ett samlat U-värde beräknas och man använder sig av två metoder, 
lamdavärdesmetoden och U-värdesmetoden och beräknar ett medelvärde på 
dessa.  
 

                                              
46 Sandin, Kenneth, Praktisk Byggnadsfysik, 2010, s24. 
47 Ibid, s39 fr. 
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Lamdavärdesmetoden bygger på att man tar ut ett medelvärde på 
värmekonduktiviteten hos material 1 resp. material 2 i skiktet utifrån hur stor 
procent av väggarean de tar upp och beräknar sedan Uλ. 
 
U-värdesmetoden utgår från att man beräknar U-värdet för väggen med enbart 
material 1 resp. material 2 och beräknar sedan ett medelvärde på Uu utifrån 
procentuell andel av skiktet. 
 
Medelvärdet på U beräknas sedan med formeln: 
 

  
       
     

 

 
För vissa typer av konstruktioner måste sedan ett visst tillägg läggas på U-värdet, 
ett ΔUg, ΔUf eller ΔUr-värde. Det korrigerade värde blir då Ukorr. Dock kommer 
inte detta att blir aktuellt i denna rapport. 

2.3.5 Köldbryggor 

Köldbryggor är försvagningar i klimatskalet där värmeflödet är större än i övriga 
väggen. Köldbryggorna kan finnas i gränsen mellan två skikt eller i skarvar, 
linjeköldbryggor, eller vid punktvisa genomföringar, punktköldbryggor. 
Avgörandet om köldbryggan är en försvagning i klimatskalet är ibland svårt att 
veta medan det ibland är helt uppenbart48. Beräkningarna genomförs i denna 
rapport med handberäkningar och grundar sig i Isolerguiden Bygg 06 där 
beräkningsmetoder för olika standardköldbryggor redovisas49. 

2.3.6 Värmelagringsförmåga och termisk tröghet 

Grundtanken med en tung timmerstomme är att dess stora massa (400-500 kg/m3 

för furu) ska kunna lagra värme i sin massa och på så sätt jämna ut hastiga 
temperaturförändringar över tiden50. Timmerstommen värms upp då den 
omgivande temperaturen är högre än timrets temperatur och timret värmer den 
omgivande luften då luften har lägre temperatur än timret. Detta ger en 
utjämnande effekt över dygnet som t.ex. inte den lätta regelväggen har. Den 
traditionella regelstommen har alltså längre perioder då inneluften måste värmas 
eller kylas pga. att det reagerar snabbare på temperaturförändringarna, dock krävs 
ofta mindre energi per tidsenhet för att värma ett hus med regelväggar då 
värmegenomgången är lägre. Timmerstommen har så kallad hög värmeeffusivitet 
d.v.s. bra förmåga att jämna ut temperaturförändringar51. Värmeeffusiviteten beror 
främst på typ av material men också på materialets tjocklek. Timret måste ha en 
viss tjocklek, eller förhållandet mellan omslutande area och volym måste vara 
tillräckligt stort, för att väggen skall kunna lagra värme i sin massa då värmen 

                                              
48 Sandin, s56. 
49 Swedisol, Isolerguiden Bygg 06, 2006, Bilaga C. 
50 Boverket, Bygg för hälsa och miljö-Ekologiskt byggande, föreställningar och fakta, 1998, s21. 
51 Ibid, s23. 
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annars kan avges alltför snabbt. Tjockleken bör enligt Boverket vara 100-200mm 
för att träet ska kunna aktiveras för värmelagring52. Förutom tjockleken måste 
träet även ligga i direkt anslutning till den luftvolym som den ska ha en 
utjämnande effekt på. Alltså träet får inte skiljas från rummet med en 
isoleringsskiva eller liknande53. 
 
Värmelagringsförmågan uttrycks som den mängd energi som kan lagras per massa 
solitt ämne. Vad gäller materialet trä kan denna anses vara ganska hög, ca 1300 

J/kg  mot betongens ca 880 J/kg  54. 
 
Värmelagringen kan ske såväl aktivt som passivt. Passiv värmelagring är den 
värmelagring som sker då passiva värmekällor värmer stommen, t.ex. solvärme, 
personvärme och värme från hushållsapparater. Aktiv värmelagring är den värme 
som erhålls då t.ex. värmesystemet värmer stommen på dagen då den inte skulle 
behövas, som lagras till natten då den behövs. Med värmelagringen vill man 
främst förbättra följande55: 
 

- Man vill få ner energiförbrukningen. 

- Man vill öka komforten, temperaturvariationerna minskar. 

- Energiförsörjningssystemet kan dimensioneras för en lägre effekt. 

Byggnadens tidskonstant är ett mått för hur snabbt ett hus reagerar på 
temperaturförändringar. Denna beror till stor den på husets värmekapacitet men 
också av väggarnas konstruktion, som nämndes ovan har t.ex. isoleringens 
placering i väggen en stor inverkan. Tidskonstanten har inverkan främst på vilken 
dimensionerande vinterutetemperatur som ska gälla för byggnaden.  

2.3.7 Timmerväggens praktiska U-värde 

När U-värdet för en timmervägg ska beräknas är det inte bara att betrakta den 
som ett homogent skikt i trä med lamdavärde 0,14 W/m*K. Detta ger enligt Tema 
Trä ett missvisande värde som inte tar hänsyn till timmerväggens speciella 
egenskaper. Därför har de i samarbete med SP, Sveriges Forskningsinstitut, gjort 
en provning och skrivit en rapport där de fått fram mer praktiska U-värden för 
timmerdelen i en husvägg56. Beräkningar utgår från lambda värdet för trä med 
fuktkvot 10 %. Se Tabell 5: 
  

                                              
52 Boverket, Bygg för hälsa och miljö, s23. 
53 Ager, Bengt, Berglund, Berndt, Utveckling av timmerhusbranschen, 2001, s12. 
54 Trätek, Träbyggnadshandbok, s44. 
55 Karlsson, Jonathan, Betydelsen av värmetröga konstruktioner, 2010, Bygg och teknik 5/10. 
56 Eriksson, Jan-Anders, Timmerväggens praktiska U-värde, 2003, 

http://tematra.se/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=8&
Itemid=14. 
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  Lambda w/m*K  

Densitet  Fuktkvoter  

Kg/m3 0 % 10 % 20 % 

570 0,117 0,132 0,147 

500 0,111 0,126 0,142 

450 0,106 0,122 0,137 

400 0,101 0,117 0,132 

Tabell 5 Uppmätta lamdavärden för trä vid olika densitet och fuktkvot. 

Rapporten visar att λ-värdet för timmerväggen kan minskas med 10-15 % för att 
kompensera för den värmelagrande förmågan hos stommen och på så sätt 
undvika att beräkna huset med icke stationära värmeberäkningar. Dessutom visar 
provningen att ytterligare 3-5 % kan tas bort för att väggen inte är av enbart trä. 
Drevningen minskar alltså väggens u-värde. U-värdet beräknas sedan som vanligt. 
I Tabell 6 kan resultatet av provningen utläsas vilket visar på att U-värdet för 
väggarna är betydligt lägre än vad U-värdet hade blivit om väggen beräknades som 
enbart trä. 

 6”, 150mm Korr. 15 % 8”, 200mm Korr. 15 % 

Enl. BBR 0,81 - 0,63 - 

Gran, 450 kg/m3 0,72 0,61 0,55 0,47 

Fura, 500 kg/m3 0,74 0,63 0.57 0,49 

Tabell 6 Praktiskt tillämpliga u-värden vid beräkning av ett timmerhus behov av uppvärmning. 

2.3.8 Placering av tilläggsisoleringen 

Var och hur isoleringen i väggarna ska placeras råder delade meningar om. Några 
tycker att isoleringen ska placeras invändigt för att behålla en synlig timmerfasad 
utvändigt och andra vill placera den utanför av byggteknisk anledning. Valet är 
helt upp till köparen och Aneby Timber:s hus utförs oftast med isoleringen på 
insidan. 
 
Ur byggnadsteknisk synvinkel är placering av isoleringen på utsidan av väggen att 
föredra. Detta av den anledningen att stommen hålls varm vilket minskar risken 
för fuktproblem samt att den värmelagrande förmågan hos träet utnyttjas 
maximalt. Svårigheten med denna konstruktionslösning blir att bygga på fasaden 
utanför då det kan bli svårt att fästa in fasaden i stommen utan att orsaka 
köldbryggor samt att det är motstridigt ur estetisk synpunkt. Dessutom finns risk 
för att otätheter uppstår57. Krympningen hos stommen kan medföra problem med 
fasaden. Ett plus är att fasaden kan utföras i princip helt efter beställarens 
önskemål, ett exempel är t.ex. en ”fejkad” timmerfasad som ger intrycket av att 
huset är utfört med enbart timmer. Dock kommer knutbrädor att krävas för att 
dölja att fasaden inte är ”riktig”58. 
 
Placerar man isoleringen på insidan får man fördelen att man får en synlig 
timmerfasad på utsidan, men man tackar samtidigt ja till en ur fuktteknisk 

                                              
57 Thurell, s92. 
58 Karlsson, Ronnie. 
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synvinkel mer komplicerad konstruktion. Placeras isoleringen på insidan gör det 
också att man förlorar stora delar av värmelagringsförmågan hos stommen då 
stommen utsätts för snabbare och större temperatursviktningar än om den hade 
skyddats av ett isolerande skikt59. Ett plus med lösningen blir att isoleringen är 
lättare att utföra i efterhand och i etapper, samt att man kan göra det medan huset 
är uppvärmt60. 

2.3.9 Uppvärmningssystem och energitillverkning 

Val av uppvärmningssystem måste göras med hänsyn till miljön för att få ner den 
negativa klimatpåverkan som sker då klimatskalet är av sämre konstruktion än 
vanliga hus med regelstomme. Ett exempel på ett väl fungerande system är en 
pelletspanna med tillhörande ackumulatortank som kompletteras med solfångare 
(varmvattentillverkande solpaneler) på taket och en vattenmantlad vedkamin i 
vardagsrummet. Systemet blir miljövänligt, energieffektivt och vedkaminen ger 
ökad mysfaktor. Med hjälp av solfångarna kan dessa tillfredsställa 
varmvattenbehovet och uppvärmningen sommartid (om sådan erfordras).  
 
När uppvärmningen sker med ved, vilket den ofta gör när det kommer till 
timmerhus från Aneby Timber, måste energin i denna beräknas för att kunna tas 
med i energiberäkningarna. Energiinnehållet anges i energi per volymenhet solitt 
trä. I praktiska beräkningar kan massan av 1 m3 staplad ved vara 65 % av massan 
hos 1 m3 solitt trä61.  
 
Energitillverkning innebär att byggnaden med någon form av teknisk lösning 
tillverkar energi. Detta kan t.ex. ske med ett vindkraftverk, solpaneler, solceller 
m.m. Den tillhandahållna energin behandlas oftast som gratisenergi i beräkningar. 

2.3.10 Brandegenskaper 

En aspekt som ofta gör att timmerhuset känns som en tveksamlösning är 
brandbeständigheten. Brandegenskaperna har ingen direkt anknytning till syftet 
med denna rapport men det tycktes ändå viktigt att poängtera att bara för att huset 
har en timmerstomme så är det inte dåligt ur brandsynpunkt. 
 
Faktum är att obehandlat trä uppfyller kravet på brandskyddsklass III för 

väggbeklädnader62. Trä antänds vid mellan 300-400  vid låga och 500-600  för 
självantändning vilket kan anses som bra. Trä brinner dessutom på ett sätt som ger 
ett skyddande lager av kol på träets yta som drar ut på tiden för förbränningen. 
”Vid fullt utvecklad brand är förkolningshastigheten hos trä vanligen ca 0,6-
1,0mm/minut.”63. Timmerväggen med 190mm timmer skulle alltså klara sig 
ganska länge vid brand. 

                                              
59 Ager och Berglund, s12. 
60 Thurell, s92. 
61 FST, Uppgradering av traditionellt byggsystem: Delprojekt 1, 2010, s28. 
62 Trätek, Träbyggnadshandbok, s47. 
63 Träguiden, brandegenskaper, http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=1115.  

DRAFT

http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=1115


Bakgrund och förutsättningar 

26 

2.3.11 Fuktbuffring 

Likt värmelagringsförmågan har trä också en fuktreglerande förmåga och en 
fuktbuffringsförmåga64. Träet kan ta upp fukt vid snabba fukttillskott i rummet 
och sedan släppa ut det då luften blivit torrare. Om man ser till dygnsvariationer 
har fuktbuffringsförmågan en sort inverkan.  Vid väldigt snabba variationer i 
rummet kan träet suga upp betydligt mer fukt än vad som kan transporteras bort i 
ventilationen men om man kollar på säsongsvariationen har ventilationen störst 
inverkan. 

2.3.12 Kondens 

Kondenserad fukt är fukt som utfälls från ångfas i luften till flytande vatten i eller 
på ett material. Att vattnet kondenserar beror på att luften har uppnått sin 
mättnadsånghalt dvs. fukten kan inte längre innehålla eller bära mer vatten. Detta 
ställer till problem av den anledningen att kall luft kan bära betydligt mindre ånga 

än varm luft. T.ex. kan luft vid 20  innehålla 17.28 g/m3 och -10  innehålla bara 
2.14 g/m3 65. Då luften strömmar från varmt till kallt, som de fysikaliska lagarna 
säger, kommer denna att kylas. Luften som kommer i rörelse har ett viss ånghalt 
och en viss ångkvot, dvs. ånghalten i förhållande till mättnadsånghalten. Till slut 
kyls luften så mycket att ånghalten i luften blir lika med mättnadsånghalten, luften 
är mättad. Kyls sedan luften ytterligare kommer kondensvatten att utfällas. 
Mängden utfällt vatten blir då den ursprungliga ånghalten minus den aktuella 
temperaturens mättnadsånghalt66. 

2.3.13 Diffusionsspärrens vara eller inte vara 

Dagens moderna byggsystem går mot tätare byggnader med skikt i plast och med 
tryckprovningar och hustätning med tejp och silikon. Detta ger extremt täta hus 
som därigenom inte förbrukar så mycket energi genom luftläckage i klimatskalet. 
Plastskiktet fungerar också som ångspärr och är till för att skydda konstruktionen 
mot att fuktmättad luft tar sig in i konstruktionen och kondenserar67. Vad gäller 
timmerhus råder delade meningar om diffusionsspärrens vara eller inte vara. Här 
pratas det om att huset måste kunna ”andas” och att ”Med det torra 
inomhusklimat som idag är regel är faran för kondensskador mycket liten även i 
en vägg som inte är särskilt bra utförd”68. Man menar alltså att fuktspärren inte 
skulle behövas i ett timmerhus, i alla fall inte i plast. Men allt är relativt, människan 
av idag tenderar att duscha allt mer, ha högre inomhustemperatur och de 
elektroniska apparaterna som alstrar värme och avger vattenånga blir fler. Varför 
ett allt tätare hus skulle krävas för att hålla energiförbrukningen låg och undvika 

                                              
64 Boverket, Bygg för hälsa och miljö, s18. 
65 Nevander, Lars-Erik, Elmarsson, Bengt, Fukthandboken, 1994, s238 samt s476. 
66 Ibid, s265. 
67 Thurell, s94. 
68 Ibid, s94. 
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kondensproblem i väggen. Man brukar som tumregel ange att diffusionsspärren 
bör vara 5ggr så tät som vindskyddet i en yttervägg och 10ggr så tät för ett tak69. 
 
Diffusionsspärren utförs idag på timmerhus med plastskikt eller papp om huset 
har kompletterande isolering och helt utan diffusionsspärr om huset utförs som 
”naken” timmerstomme. Vad som förordas är att alla timmerhus med syfte att 
vara åretruntboende bör ha en diffusionsspärr. Detta för att det interna 
fukttillskottet blir mycket större för permanentboenden samt att fukttillskotten 
sker oftare vilket medför att tiden för uttorkning blir kortare. Om 
timmerstommen inte tilläggsisoleras eller har max 50mm isolering på insidan krävs 
ingen fuktspärr för väggen. Är isoleringen tjockare är det dock ett krav med 
diffusionsspärr70(behöver däremot inte vara en plastfilm). Generellt bör 
diffusionsspärren placeras så nära väggens insida som möjligt. Isolerar man 
däremot på utsidan kommer ingen diffusionsspärr att behövas då den fukt som 
eventuellt bildas i väggen då kommer i isoleringen samt att väggen blir otätare ju 
längre ut i väggen man kommer och fukten tar sig då lätt ut från väggen. Viktigt i 
detta fall är att isoleringen måste klara fukten samt att en luftspalt mellan isolering 
och den yttre väggbeklädnaden måste göras för att fukten inte ska påverka 
beklädnaden. 
 
Papp som diffusionsspärr möjliggör viss fuktvandring i väggen vilket gör att den 
kan torka ur samt att den ger möjligheten att utnyttja timmerstommens 
fuktreglerande förmåga och jämna ut hastiga variationer i luftfuktigheten. Man 
talar om att pappen inte bör vara diffusionstätare än 5 ggr timmerväggen i sig 
själv71. Detta för att väggen ska kunna torka ut både inåt och utåt.  
 
Plasten ger ett helt tätt skydd mot ångtransport i väggen och förhindrar effektivt 
fukten att ta sig in i väggen. Detta ger tyvärr även den motsatta effekten att fukten 
har svårare att ta sig ut, vilket är problematiskt. Plasten tar dessutom helt bort 
förmågan för väggen att reglera fuktigheten i rummet, plus att väggen blir 
känsligare om plasten skulle vara bristfälligt monterad eller skadad. 
 
Ett relativt modernt alternativ till ångspärrar i plast eller papp är ångbromsen72. 
Denna är gjord i ett material som liknar Gore-T.ex. och fungerar med båda de 
ovanståendes materialens fördelar. Ångbromsen förhindrar fukt att ta sig in i 
väggen men tillåter den att ta sig ut ur väggen. Den ger också en bra täthet i 
konstruktionen. 

                                              
69 Malaki, Malaki Halotex produktinformation, 2012-04-03, s4. 
70 Finsk timmerhusindustri, Planeringsgrunder för timmerhus, s7. 
71 Odén, s7. 
72 Malaki, s4. 
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2.3.14 Fuktberäkningar 

Fuktberäkningarna för timmerstommen är pga. sin fuktbuffrande förmåga mycket 
komplicerade då de måste räknas i icke stationärt tillstånd. Dessa beräkningar 
kommer därför att beräknas med datorhjälpmedel. I detta fall har programmet 
Risk1 valts ut då det finns tillgängligt i Jönköpings Tekniska Högskolas 
datasystem. 

2.3.15 Täthet och ventilation 

Kravet på ventilationen är för Timmerhus det samma som för vanliga byggnader i 
BBR 19 Kap6 Hygien, Hälsa och Miljö och har fastslagits till 0,35 l/s m2 vilket 
motsvara 0,5 omsättningar per timme vid normal takhöjd 2,4m73. Ventilationen 
ska också säkerställa ett konstant undertryck i byggnaden som hindrar att fukt letar 
sig in i konstruktionen74. Då ingen vistas i rummet kan ventilationsflödet tillåtas 
att sänkas till minst 0,1 l/s m2. 
 
Kravet på byggnadens täthet anges som följer: 
 
”Byggnadens klimatskärm ska vara så tät att krav på byggnadens specifika 
energianvändning och installerade eleffekt för uppvärmning uppfylls.”75 
 
Täthetskravet beror alltså på hur mycket man antar att energiåtgången är inom 
övriga energiförbrukande instanser och måste alltså klara mellanskillnaden mellan 
energiåtgången för dessa och energikravet för byggnaden. Ett i övrigt 
energieffektivt hus gör att tätheten inte behöver utformas så energieffektivt och 
vice versa. Dock är tätheten i ett hus lätt att påverka vid projekteringen och ger 
stor effekt på energiförbrukandet. Till skillnad från Sverige har andra länder satt 
en maxgräns för tätheten. I Norge t.ex. har en rekommenderad maxgräns 
fastslagits till 4,0 luftomsättningar per timme för timmerhus76.  
 
Husets täthet har inte bara en betydande påverkan på husets energianvändning. 
Beroende på hur mycket huset läcker måste ventilationen dimensioneras för detta.  
 
Läcker huset mycket kommer kanske ingen ventilation att krävas för att uppnå det 
lägsta kravet på 0,5 luftomsättningar per timme. Dock kommer ändå ventilationen 
att behöva installeras för att säkerställa luftflödet om 0,5 omsättningar uppnås. 
Detta medför att energiåtgången blir hög. Dessutom kommer mer av fukten i 
inomhusluften att passera genom klimatskalet när luften sipprar ut och då kan 
fuktproblem uppstå. Detta är ofta inget problem då man överslagsmässigt brukar 
säga att ca 100 ggr mer av fukten sugs ut genom ventilationen än genom 
klimatskalet77. 

                                              
73 Boverket, BBR19, 6:251, 2012. 
74 Ibid,  6:255. 
75 Ibid, 9:31. 
76 FST, Uppgradering av traditionellt byggsystem, s28. 
77 Boverket, Bygg för hälsa och miljö, s18. 
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Figur 10 Sveriges indelning i 
klimatzoner. 

Blir huset å sin sida väldigt tätt kommer stora delar av luften att behöva sugas ut 
med ventilationen vilket kräver energi. Man har även kommit med argumentet att 
luftkvaliteten blir dålig om byggnaden är för tät. Detta är emellertid ett helt 
felaktigt argument då ventilationen kan tillföra minst lika frisk luft som den luft 
som genom otätheter kommer in78. Vad gäller energiåtgången finns det många bra 
tekniska lösningar. Återvinning av värmen i frånluften med ett FTX-system blir 
möjligt vilket kan spara så pass mycket energi att energin för att driva 
ventilationen blir betydligt lägre än energiåtervinningen i värmeväxlaren. Uppemot 
70-90% av energin i frånluften kan återvinnas. 
 
Den övertemperatur som kan inträffa under sommarmånaderna motverkas bäst 
med persienner eller markiser. Kylning av tilluften i ventilationen, om FT-system 
eller FTX-system (frånluft-tillufts-system med värmeväxlare) finns, är ej att 
föredra då energiåtgången då ökar. Kylning av luft skall alltid undvikas eller 
minimeras. 

2.3.16 BBR:s energiregler 

Boverket har sedan 2012-01-01 utfärdat BBR19. Denna lag innehåller  
bl.a. krav på byggnadens energianvändning (Kap9 energihushållning)79.  
Kraven som måste uppfyllas uttrycks som byggnadens specifika  
energianvändning och är ett mått på hur mycket energi (kWh)  
som förbrukas per tempererad areaenhet(Atemp i m2) för att driva  
huset. Dessutom skall byggnaden uppfylla kravet på maximala  

genomsnittlig värmegenomgångskoefficient Um (W/m2  ), dvs.  
medelvärdet på värmegenomgångskoefficienten för byggnaden.  
 
Kraven är indelade i klimatzoner för att kompensera för att  
variationerna i klimatet beroende på geografiskt läge.  
Dessa är tre: I, II, III, se Figur 1080. 
 
Eluppvärmning och värmepump behandlas i BBR19 med  
separata, högre ställda, krav. Kraven kan då bli svåra att uppnås  
för timmerhus varför dessa typer av uppvärmningssystem bör undvikas. 
 
I Tabell 7 och Tabell 8 kan kraven ses i tabellform: 
 
 
 
 
 
 

Tabell 7 Krav på bostäder som har annan uppvärmning än elvärme. 
 

                                              
78 Sandin, s23. 
79 Boverket, BBR 19, Kap9-energihushållning.. 
80 Isover, Sveriges klimatzoner, www.isover.se. 
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Tabell 8 Krav på bostäder med elvärme. 

Undantag från dessa regler är hus med en tempererad area under 100 m2 och hus 
som inte används som permanentboende. Hus som inte används som 
permanentboende har idag inga energikrav. 

2.3.17 Formler för energiberäkning 

Värmegenomgångskoefficient Um beräknas enligt: 

   
∑      ∑      ∑   

 
   

 
   

 
   

   
 

      visar på ytors inverkan på Um. 

      visar på linjeköldbryggors inverkan på Um. 

    visar på punktköldbryggors inverkan på Um. 

Byggnadens specifika energianvändning beräknas med formeln: 

                                      
                       

     
 

Atemp = den golvarea som beräknas värmas till minst 10 .  

Husets energianvändning kan beräknas på många olika sätt men vid manuell 
beräkning har Jönköpings Tekniska Högskolas avdelning för byggnadsteknik 
tillhandahållit följande formel, denna är en sammanställning av böckerna 
Energieffektivisering av Samuel A Berg och Boverkets Energihushållning och 
värmeisolering  81,82,83 : 

                                      

    =energibehovet pga. transmission. 

     =energibehovet pga. ofrivillig ventilation bl.a. otätheter. 

    =energibehovet pga. ventilation, reducerad med återvinningsgraden hos FTX-systemet. 

     =energibehovet pga. varmvatten. 

      = energibehovet pga. fastighetsel. 

   = energi som ger en energibehovsminskning, t.ex. solens inverkan, personvärme och 
hushållselens gratisenergi. 

       = tillverkad energi från t.ex. solfångare, solpaneler och vindkraft. 

                                              
81 Jönköpings Tekniska Högskola, Formler och tabeller: Energi, 2009. 
82 A Berg, Samuel, Energieffektivisering, 2008. 
83 Elmroth, Arne, Energihushållning och värmeisolering, Boverket, 2007. 
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2.3.18 Livscykelanalys 

En livscykelanalys är beräkningar av ett hus ur ett livscykelperspektiv dvs. från 
byggstart till rivning. Livscykeln kan omfatta alla möjliga olika områden men 
handlar oftast om energi- och/eller koldioxidekvivalentanalys. Denna rapport 
kommer att omfatta en energianalys och en analys an koldioxidekvivalenter.  

2.3.19 Energioptimering 

Genom att optimera byggnadens placering på tomten och utformning, kan 
solinstrålningen nyttas för att värma huset. Vad gäller utformningen handlar det 
främst om att maximera andelen fönsterarea mot söder och minimera 
fönsterarean mot norr. Den omslutande arean kan man också arbeta med så att 
den blir så liten som möjligt. Enligt geometri har ett klot den absolut minsta 
mantelytan i förhållande till volymen men då det är svårt att bygga hus som klot är 
cylindern en bättre form att sträva mot. Här har Aneby Timber funnit och använt 
sig av en mycket effektfull lösning som tar steget närmare cylinderform än de 
flesta husen idag och samtidigt skapar en estetiskt intressantare utformning. Man 
tillverkar många av sina hus som åttakantiga. Genom att öka antalet sidor på huset 
på detta sätt minskar man den omslutande arean och på så sätt minskar 
energiåtgången. Detta förutsätter att knutarna inte kan ses som en försvagning av 
klimatskalet vilket de ofta är, en avvägning vad som gör störst effekt måste göras. 
Huset måste även utformas så att vindpåverkan är så låg som möjligt. Vinden har 
större påverkan på timmerhus i relation till ”vanliga hus” då dessa har ett otätare 
klimatskal som tillåter att vinden tar sig igenom väggen när det blåser för mycket. 
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3 Genomförande 

3.1 Hur energieffektivt och koldioxideffektivt är dagens 

timmerhus och hur klarar timmerhusen de nya 

energikraven i BBR19? 

3.1.1 Litteraturstudie 

För att kunna ha ett bra teoretiskt underlag för rapporten har en litteraturstudie 
gjorts.  
 
För att kunna besvara frågeställningen ”Hur energieffektivt och koldioxideffektivt 
är dagens timmerhus och hur klarar timmerhusen de nya energikraven i BBR19” 
har en mängd olika arbeten undersökts och analyserats. Informationen har tagits 
fram genom sökning via olika sökmotorer för vetenskapliga skrifter med sökord 
som har ansetts relevanta, vidare har portalen DiVA använts för sökning över 
genomförda examensarbeten. Breddning av informationen har gjorts genom att 
undersöka varje framtaget arbetes källor och undersökt dessa, vilket bidragit till att 
en mängd andra arbeten funnits. Slutligen har Högskolebiblioteket Jönköping 
samt Jönköpings stadsbibliotek genomsökts för ytterligare information. Sökorden 
som använts har varit: Timmerhus, Energieffektivitet, Livscykelanalys, Trä, 
Timmer m.m. samt engelsk översättning. 
 
Tanken med denna studie har varit att få fram siffror på hur energiprestandan ser 
ut hos några olika hus, såväl timmerhus som vanliga regelverkshus. Detta för att 
kunna avgöra hur energieffektivt dagens timmerhus är både som byggnad i sig och 
hur energiprestandan förhåller sig till andra byggnader. Dessutom har några lite 
äldre byggnader tagits fram för att kunna se hur utvecklingen har sett ut fram till 
idag. Byggnaderna undersöks ur ett livscykelperspektiv såväl som ett perspektiv då 
den specifika energianvändningen undersöks. För att undersöka husens 
”miljövänlighet” har valts att titta närmare på koldioxidutsläppet. De funna 
källorna som har valts ut för att besvara frågan redovisas nedan i separata kapitel. 
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Timmerhusets historia och framtid. En studie av timmerhusets 

energianvändning 

Rapporten är författad av Anna Ädling 2008 och omfattar beräkningar av ett 
timmerhus med två olika typer av ytterväggar och placerade på två olika platser 
(Nordmaling och Jönköping)84. Beräkningarna är endast utförda för den specifika 
energianvändningen och inte livscykelanalys. 
 
Hennes resultat visar på att timmerhuset enbart klarar energikraven i ett av de fyra 
olika utförandena. Se bilaga 6. Energikraven som ställdes då var enligt BBR 12 då 
på 130 kWh/m2 år för klimatzon norr och 110 kWh/m2 år för klimatzon söder85. 
BBR16 som utkom december samma år behandla tre olika klimatzoner vilket 
placerar Nordmaling i klimatzon I och Jönköping i klimatzon III86. Nordmaling 
fick då ett mildare energikrav på 150 kWh/m2 år och båda husutförandena klarade 
då kraven för Nordmaling. För Jönköping kvarstod kraven och ett av husen 
klarade inte kravet. Dock hade inget av husen klarat dagens krav enligt 2.3.16. 

Samtliga dessa fyra hus används senare som jämförelseobjekt. 

Det traditionella timmerhuset i ett livscykelperspektiv 

I rapporten ”Det traditionella timmerhuset i ett livscykelperspektiv” beräknar Petra Ensjö 
Einarson fem olika hus ur ett livscykelperspektiv87.  
 
Hennes rapport visar på att produktionsenergin för tillverkning av timmerhusen är 
betydligt lägre än för regelverkshusen, men att den specifika energianvändningen 
är desto större för timmerhuset än för regelverkshuset. Över hela livscykeln är 
därför timmerhuset mer energikrävande än regelverkshuset då produktionsenergin 
är så pass liten i förhållande till hela energianvändningen.  
 
Vad gäller koldioxidutsläppet visar rapporten på att denna är lägre för 
timmerhuset än för regelverkshuset då timmerhuset byggs i ”miljövänligare” 
material med mindre processutsläpp.  
  
Kortfattat kommer hon alltså fram till att timmerhuset är mer energikrävande men 
mindre miljöpåverkande än regelverkshuset. 
 
Fyra av byggnaderna som beräknas har valts ut som jämförelseobjekt. Dessa fyra 
hus sammanfattas med siffror i Bilaga 5. Husen har namngetts till Timmerhus 1, 
Timmerhus 2(oisolerat), Regelverk 1(cellulosafiber), Regelverk 2 (stenull), detta för 
att namnen ska stämma överrens med husens namn i Petras rapport. 

                                              
84 Ädling. 
85 Boverket, BBR 12, 9-energihushållning, 9:2 Bostäder, Sverige, 2006. 
86 Boverket, BBR 16, 9-energihushållning, 9:2 Bostäder, Sverige, 2008. 
87 Ensjö Einarson. 
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Energy consumption and environmental impact of buildings 

För att få fram siffror på lite äldre hus har rapporten ”Energy consumption and 
environmental impact of buildings” av Sverre Fossdal och Knut Ivar Edvardsen 
används för jämförelse88 denna skrevs 1995 och behandlar ett timmerhus och ett 
regelverkshus.  
 
Slutsatsen i deras rapport blev att timmerhuset ger en lägre påverkan på miljön än 
huset med regelstomme genom att CO2 (koldioxid)och SO2 (svaveldioxid) utsläpp 
är lägre. Men samtidigt visar rapporten att energiåtgången för tillverkandet av 
timmerhuset är ca 20 % högre än huset med regelstomme. Timmerhuset är alltså 
mer energikrävande men energin som förbrukas är mindre miljövidrig.  
 
Siffror om husens prestanda kan ses i Bilaga 6, husen kallas där Regelhus Fossdal 
och Edvardsen samt Timmerhus Fossdal och Edvardsen. 

Linking your past to the present and future 

I artikeln Log Homes: ”Linking your past to the present and future” skriver författaren att 
tester som utfördes 1982 visar på att timmerhuset pga. av sin cellstruktur och 
värmelagringsförmåga är ca 25 % mer energieffektivt än ett hus med 
regelstomme89. Vanliga hus isoleras idag betydligt mycket mer än de gjorde på 80-
talet, en utveckling som inte timmerhuset gjort i samma utsträckning. Man kan 
enkelt förstå att de ”vanliga husen”, ur energisynpunkt, har passerat timmerhuset 
och nu fått ett ordentligt försprång. Anledningen till att denna artikel valdes att tas 
med var för att visa på siffran att historiskt sett var timmerhuset en 
energieffektivare konstruktion än vanliga regelverkshus och att det dessutom var 
vetenskapligt fastställt.  

Summering av framtagna data från litteraturstudien 

Nedan sammanställs den framtagna datan som är resultatet av litteraturstudien. 
 
Timmerhus 6´´ klimatzon I 
Nordmaling 

Timmerhus 8´´ klimatzon I 
Nordmaling 

Timmerhus 6´´ klimatzon III 
Jönköping 

Timmerhus 8´´ klimatzon III 
Jönköping 

Atemp 120 m2 Atemp 120 m2 Atemp 120 m2 Atemp 120 m2 

Golv u-värde 0,173 Golv 
U -värde 
0,173 Golv 

U -värde 
0,173 Golv 

U -värde 
0,173 

Yttervägg 
6´´ timmer 
U-värde 0,74 Yttervägg 

8´´ timmer u-
värde 0,49 Yttervägg 

6´´ timmer u-
värde 0,74 Yttervägg 

8´´ timmer u-
värde 0,49 

Vägg mot vind - Vägg mot vind - Vägg mot vind - Vägg mot vind - 

Tak (snedtak + 
parallelltak) U -värde 0,07 

Tak (snedtak + 
parallelltak) U -värde 0,07 

Tak (snedtak + 
parallelltak) U -värde 0,07 

Tak (snedtak + 
parallelltak) U -värde 0,07 

Fönster U -värde 1,85 Fönster U -värde 1,85 Fönster U -värde 1,85 Fönster U -värde 1,85 

Um 0,32 Um 0,29 Um 0,32 Um 0,29 

Energibehov 
 

Energibehov  Energibehov 
 

Energibehov 
  Brukande: 144 kWh/m2 

år 
Brukande: 135 kWh/m2 

år 
 Brukande: 137,3 

kWh/m2 år 
 Brukande: 109,6 

kWh/m2 år 

Tabell 9 Resultat för litteraturstudie av Timmerhusets historia och framtid. En studie av timmerhusets 
energianvändning. 

 

 

                                              
88 Fossdal och Edvardsen. 
89 Court, Rosie, Log Homes: “Linking our past to the present and future”, 2012. 
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Timmerhus 1 
Klimatzon I, 
Sörby 

Timmerhus 2 
(oisolerat) 
Klimatzon I, 
Sörby 

Regelverk 1 
(cellulosafiber) 
Klimatzon I, 
Sörby 

Regelverk 2 
(stenull) 
Klimatzon I, 
Sörby 

Energibehov: 
    Tillverkning 206000 MJ 199000 MJ 246000 MJ 234000 MJ 

Brukande 52000 MJ/år 
96,5 kWh/m2 år 

63200 MJ/år 
117 kWh/m2 år 

54200 MJ/år 
100,5 kWh/m2 år 

45400 MJ/år 
84,1 kWh/m2 år 

Totalt 2806000 MJ, 
18707 MJ/m2 
779444 kWh, 
5196 kWh/m2 

3359000 MJ, 
22393 MJ/m2 
933056 kWh, 
6220 kWh/m2 

2956000 MJ, 
19707 MJ/m2 
821111 kWh, 
5474 kWh/m2 

2504000 MJ, 
16693 MJ/m2 
695556 kWh, 
4637 kWh/m2 

Koldioxidutsläpp: 
    Tillverkning 6166 kg 5759 kg 15765 kg 18984 kg 

Brukande  209 kg/år 254 kg 218 kg 183 kg 

Totalt 16616 kg 18459 kg 26665 kg 28134 kg 

Tabell 10 Resultat för litteraturstudie av Det traditionella timmerhuset i ett livscykelperspektiv. 

 

Regelhus Fossdal och Edvardsen 
Oslo 

Timmerhus Fossdal och Edvardsen 
Oslo 

Energibehov: 
  Tillverkning 167705 MJ 134288 MJ 

Brukande 65535 MJ/år 
214,2 kWh/m2 år 

72842 MJ/år 
263 kWh/m2 år 

Totalt 3444455 MJ, 40523 MJ/m2 
956793 kWh, 11256 kWh/m2 

3776388 MJ, 49044 MJ/m2 
779444 kWh, 10123 kWh/m2 

Koldioxidutsläpp: 
  Tillverkning 10176 kg 3849 kg 

Brukande 0 kg 0 kg 

Totalt 10176 kg 3849 kg 

Tabell 11 Resultat för litteraturstudie av Energy consumption av environmental impact of buildings. 
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3.1.2 Presentation av fallstudie Brickarp 3:9 

Fallstudien omfattar ett timmerhus som analyseras i from av U-värdeberäkningar, 
köldbryggeberäkningar, energianalys, livscykelanalys samt förbättringsförslag. 
 
Huset som utvalts till fallstudie är ett 128,8 m2 timmerhus i Linderås utanför 
Tranås i norra Småland, Brickarp 3:9. Huset består av ett plan med platta på mark, 
190mm timmerväggar och ett valmat tak med delvis parallelltak över 
vardagsrummet och delvis kall vind. Se ritningar under 3.1.3. Huset har solfångare 
på taket för att tillfredsställa varmvattenbehovet sommartid. Huset är utrustat med 
ett FTX-system med tidsstyrd nedvarvning för att spara energi, se drifteffekter i 
Tabell 12 nedan. Uppvärmning sker med vedeldning och distribueras till rummen 
med golvvärme och radiatorer via en ackumulatortank. 
 
Då fakta inte har funnits har antagande gjorts i linje med Boverkets Indata för 
energiberäkningar i kontor och småhus90 och FEBY:s Kravspecifikation för Passivhus91. 
 
Nedan redovisas några ytterligare grundvärden som antas gälla för huset. 

Indata Beteckning Värde Enhet 

Antal personer   2 st. 

Byggnadsarea BYA 128,8 m2 

Atemp Atemp 121 m2 

Omslutande area Aom 370 m2 

Luftvolym V 360,8 m3 

Inomhustemperatur 
 

21   
Ventilation 15-24   100 % 

Ventilation 24-08   100 % 

Ventilation 08-15   50 % 

Verkningsgrad FTX V 0,85  % 

Varmvattenvolym Vvv 18 m3/pers. år 

Varmvattentemp Tvv 60   

Ink vattentemp Tinkom 7   
Energitillskott solfångare Etillv 1 600,0 kWh/år 

Fönster och dörrar U-värde 1,2 W/m2   

Tabell 12 Indata för Brickarp 3:9. 

För huset finns en energideklaration utförd av Bravida sedan 2009 som används 
som underlag för jämförelse, denna visar på en specifik energianvändning på 91,13 
kWh/m2 och år. Varför ett hus med redan utförd energianalys har valts beror på 
att beräkningar skall visa på skillnaden blir mellan en handberäkning och 
beräkning med ett dataprogram när det gäller timmerhus. Grundvärden enligt 
ovan har valts för att stämma överrens med förutsättningarna i 
energideklarationen. Konstruktionen har indelats i olika delareor med material och 
dimensioner enligt nedan. 
 
  

                                              
90 Boverket, Indata för energiberäkningar i kontor och småhus, 2007. 
91 Energimyndigheten, FEBY Kravspecifikation för timmerhus, 2009. 
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Platta på mark:  100mm betong 
  200mm cellplast EPS 
  200mm tvättad makadam 
  Mark av morän. 
  Kantelement av L-typ med 100mm isolering på utsidan. 
 
Observera att plattan enligt ritning har en mycket stor kantbalk med formen av ett 
uppochnedvänt T. Detta stämmer emellertid inte i detta fall(information från 
byggaren), den är utförd som man normalt gör med en förtjockad kantbalk med 
stöd av kantelement. 
 
Timmeryttervägg: 190mm blockat timmer med lindrev och laxknutar. 
 
Timmervägg mot vind: 120mm blockat timmer med lindrev 
   
Delar av innerväggarna vid vardagsrumsväggen vetter mot vindsutrymmet som är 
kallvind och isoleras därmed. 
 
Parallelltak:  Takbeklädnad på råspont 
  50mm luftspalt med skyddande skiva 
  400mm cellplast mellan lättbalkar 
  Plastfilm 
  Träpanel 
 
Horisontellt tak: 400mm isolering 
  195mm träreglar  
  Plastfilm 
  Träpanel/Glespanel + gips 
 
Innerväggar:  Samtliga väggar är utförda med 120mm timmer. 
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3.1.3 Ritningsunderlag för Brickarp 3:9 

Ritningar tillhandahållna av Aneby Timber. 
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3.1.4 Energiberäkning av Timmerhus Brickarp 3:9  

Energiberäkningen är genomförd i Bilaga 5. Underlag, beräkning av grundvärden 
samt förklaringar av beräkningen kan ses i detta kapitel. I slutet av kapitlet 
summeras resultatet av beräkningarna. 

U-värdeberäkning 

Energiberäkningen har sin grund i en omfattande beräkning av husets olika U-
värden och köldbryggor. Husets konstruktionsdelar har beräknats med 
handberäkningar i Bilaga 2 och har sammanställts i Tabell 13 nedan. 

Yta U-värde U-värde enl. dekl. Areor 

Grund 0,128 0,15 121 

Timmeryttervägg 0,567 0,57 75,62 

Timmervägg mot vind 0,671 0,57 21,13 

Parallelltak 0,102 0,105 39,98 

Horisontellt tak 0,101 0,105 82,64 

Fönster och dörr 1,2 1,2 27,6 

Tabell 13 U-värden och areor. 

Beräkning av solinstrålningens inverkan på energiåtgången 

En solberäkning är genomförd för att beräkna inverkan av solinstrålningen på 
energibehovet, se Bilaga 3. Beräkningen utfördes månadsvis med sin grund i 
tabellerna i formelsamlingen Formler och tabeller: Energi utgiven av Jönköpings 
Tekniska Högskola92. Med grund i tabellerna har fakta om avtalet mulna dagar 
samt klara dagar utlästs för Västervik, då enbart data för ett fåtal platser finns och 
Västervik är det geografiskt mest korrekta. Vidare har data om instrålningen styrka 
lästs ut för varje vädersträck samt instrålningsvinkel, detta för Gränna som ligger 
geografiskt nära. Värdena har multiplicerats med värden för avskärmningsfaktorn 
för treglasfönster med persienn(10 %) och utan(65 %) för att kunna utnyttja 
solavskärmning sommartid. Beräkningarnas svar ger den energi i form av kWh 
som kan tillgodoräknas som gratisenergi för solens inverkan varje månad. Se 
Tabell 14 nedan. 

Månad Utan persienn Med persienn Enhet 

Januari 145 22 KWh 

Februari 147 23 KWh 

Mars 656 101 KWh 

April 954 147 KWh 

Maj 1297 199 KWh 

Juni 1404 216 KWh 

Juli 1391 214 KWh 

Augusti 1163 179 KWh 

September 808 124 KWh 

Oktober 457 70 KWh 

November 188 29 KWh 

December 95 15 KWh 

Totalt: 8703 1339 KWh 

Tabell 14 Solinstrålning i kWh varje månad. 

                                              
92 Jönköpings Tekniska Högskola, Formelsamling, Formler och tabeller: Energi, 2009, s11,20-21. 
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Analys och beräkning av köldbryggor 

Analysen av köldbryggor har gjorts på alla ställen där en köldbrygga kan tänkas 
finnas. Beräkningsmodeller ur Isolerguiden Bygg 06 har tillämpats93. 
De funna möjliga köldbryggorna finns vid: 
 
Horisontella: Grund - Vägg/Syll 

Vägg - Parallelltak 
Vägg - Horisontellt tak 
Taknock 
Horisontellt tak - Vägg mot vindsutrymme 
Parallelltak - Vägg mot vindsutrymme 

Vertikala:  Vägghörn/knut 
Innervägg – Yttervägg 

 
Fönster/Dörr - Vägg inkl. takfönster 
Köldbryggan runt skorstenen har försummats. 
Observera att inga punktköldbryggor har funnits. 

Analys av köldbrygga Grund - Vägg/Syll 

Vid en analys av syllens utformning fastställs att det där finns en köldbrygga. 
Värmen kan leta sig ut genom betongen vid kantbalken och ökar därmed 
energibehovet. Denna köldbrygga är redan idag minimerad då moderna 
kantelement med 100mm isolering används. Om ytterligare isolering appliceras 
utanför plattkanten kommer syllen att sticka ut från fasadlivet vilket varken är 
estetiskt eller fuktmässigt fördelaktigt. Beräkningar enligt modell F9 visar att 

värdet på denna köldbrygga blir ψ= 0,01494. Se Bilaga 4. 

Analys av köldbryggan Vägg/ Vägg mot vindsutrymme– Parallelltak/Horisontellt tak. 

Här finns en köldbrygga som måste beräknas. Denna blir en väldigt utsatt 
anslutning då värmen stiger och vill sippra ut genom taket och väggarnas 
överdelar. Problemet vid handberäkning av denna köldbrygga är bristen på bra 
formler. Modellen F7 har används och har beräknats i två olika fall, en beräkning 
med enbart isolering och en enbart trä. Värdet bör hamna någonstans mellan 
dessa värden95. Med tanke på att sannolikheten att det större värdet skulle inträffa 

är väldigt liten antas värdet till ψ= 0,04 vilket bör vara på säkra sidan. Se bilaga 4. 

Taknock 

Här finns en åsstock som bryter isoleringen i underkant vid parallelltaket, dock 
inte så pass mycket att en beräkningsintressant köldbrygga uppstår, denna 
försummas alltså. 

  

                                              
93 Swedisol, Isolerguiden Bygg 06, 2006, s71. 
94 Ibid, formel F9, s74. 
95 Ibid, formel F7, s73. 
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Analys av köldbryggan Vägghörn/Knut 

Vägghörnen på ett timmerhus är mycket komplexa att beräkna speciellt då det 
som i detta fall är vägghörn som inte är 90º och då knuten måste kunna ha en 
rörelsemån, i detta fall 2 % vilket ger horisontella springor. Vissa antaganden har 
gjorts för att kunna göra en handberäkning. Knutarna har antagits vara 90º. Den 
isolering som placeras i knuten antas vara ca 30mm. Andelen springa per meter 
antas till 20mm(2 %) dvs. ca 4mm mellan varje stock. Köldbryggan beräknas med 
Isolerguiden formel F4 för vertikala väggytterhörn96. Men då horisontella springor 
finns görs resonemanget att denna formel kan kombineras med U-värdemetoden 

och  -värdemetoden och få ett bra medelvärde. Beräkningarna visar på en stor 

köldbrygga med värdet ψ= 0,056. Se Bilaga 4. 

Analys av köldbrygga Innervägg - Yttervägg 

Denna anslutning är ej en köldbrygga då den inte orsakar en försvagning i 
klimatskalet. 

Analys av köldbryggan runt Fönster och Dörrar 

Här finns en tydlig köldbrygga som orsakar värmeläckage. Detta är en köldbrygga 
som finns för de flesta konstruktioner så många modeller finns för beräkningen. 
Fönstren antas vara placerade 20mm från väggytterlivet. Beräkningar har skett 
enlig formel E5. Denna formel har sin grund i beräkningar av en lättbetongvägg 
men tillämpas här på timmerväggen då formel E5 är den enda formel som 
behandlar väggar i ett skikt. Beräkningarna visar att värdet för köldbryggan enligt 

Bilaga 4 blir ψ= 0,01897. 

Sammanställning köldbryggor 

Nedan sammanställd datan för köldbryggorna i Tabell 15. 

Köldbrygga ψ-värde Längd 

Grund -vägg/Syll 0,014 40,62 

Vägg/vägg mot vind-
Parallelltak/horisontellt tak 0,04 62,80 

Ytterhörn/Knut 0,056 20 

Runt Fönster och Dörrar 0,018 89,2 

Tabell 15 Sammanställning av köldbryggor och längder. 

  

                                              
96 Swedisol, formel F4, s71. 
97 Ibid, formel E5, s67. 
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Beräkning av ventilationsflödet 

Då det installerade FTX-systemet är tidsstyrt och vissa tider bara körs på 50 % 
måste en ekvivalent omsättningshastighet beräknas för att kunna räkna på energin 
för ventilationen. Detta för att kravet på 0,35 l/m2 sek ska uppfyllas. Se beräkning 
i Tabell 16 nedan.  

Tidsintervall Verkning Flöde Luftvolym Enhet 

Ventilation 15-24 100 % 0,35 l/m2 1 372,1 m3 

Ventilation 24-08 100 % 0,35 l/m2 1 219,7 m3 

Ventilation 08-15 50 % 0,175 l/m2 533,6 m3 

  
Total volym 3 125,4 m3 

  
Medelvolym per timme 130,2 m3 

  

Motsvarande 
omsättningshastighet 0,38 oms/h 

Tabell 16 Ekvivalent luftomsättning för ventilation. 

Inverkan av luftläckage 

Inverkan av luftläckage genom klimatskalet måste beräknas. Denna uttrycks i en 
omsättningshastighet oms/h. Som framkommer i litteraturstudien 3.2.1 under 
Täthet i timmerhus, har tätheten en stor inverkan på energibehovet. Fredrik 
Lindberg anger där att värdet för luftläckage ligger mellan 0,27 och 0,75 oms/h. 
Vid energiberäkningen har värdet 0,35 oms/h antagits efter jämförelse med 
värden och konstruktionslösningar i rapporen som nämnts ovan.  

 Övriga underlag för energiberäkning 

Energiberäkningen baseras på formlerna i 2.3.17 samt Formler och tabeller: 
Energi98.  
 
Indata för temperaturer är tagna från SMHI:s klimatdata för Tranås (mätstation 
8402)99. Varmvattenbehovet beräknas enligt FEBY:s rekommendationer på 16 
m3/år och person samt fördelning för varje månad enligt Bilaga 5100. 
Energitillskottet för solfångarna sprids ut under månaderna april till september i 
förhållande till varmvattenbehovet dessa månader. Eventuellt överskott av värme 
antas gå förlorad.  
 
Beräkningen baseras på två delberäkningar, en med full solavskärmning med 
persienner och en helt utan persienner. Dessa två delberäkningar har sedan vägts 
samman med tanken att persiennerna ska skydda mot övertemperatur sommartid 
med inte hindra gratis solenergi att instråla vintertid. Vissa månader kommer alltså 
energibehovet att bli noll och då betyder det att de boende reglerar avskärmningen 
för att undvika övertemperatur. Om inte avskärmning sker kommer en 
övertemperatur att råda som inte påverkar energiåtgången utan bara inneklimatet 
och de boendes upplevda komfort. 

                                              
98 Jönköpings Tekniska Högskola, Formelsamling, Formler och tabeller: Energi, 2009. 
99 SMHI, 
http://data.smhi.se/met/climate/time_series/month_year/normal_1961_1990/SMHI_month_year_norm
al_61_90_temperature_celsius.txt. 
100 Energimyndigheten, FEBY Kravspecifikation för timmerhus. 
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Resultat av energiberäkningar för Brickarp 3:9 

Beräkningen i Bilaga 5 visar på ett energibehov enligt nedan. 

 
Figur 11 Energibehov utan persienner. 

 
Figur 12 Energibehov med persienner fullt avskärmande. 

 
Figur 13 Energibehov då avskärmningen regleras. 
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Utan persienner kommer en övertemperatur att inträffa sommartid men om solen 
avskärmas med 100 % persiennutnyttjande kommer ett energibehov för 
uppvärmning att krävas. För att undvika ett uppvärmningsbehov sommartid bör 
alltså de boende, alternativt någon mekanisk apparat, reglera solavskärmningen för 
att släppa in lagom mycket ljus och på så sätt ge energibehovet noll för 
uppvärmning. 
 
Kravet på värmegenomgångskoefficienten Um måste enligt Tabell 7 vara max 0,4 

W/m2  . Detta krav uppfyller byggnaden då värmegenomgångskoefficient Um 

enligt Bilaga 5 blir 0,3355 W/m2  . 
 

   
∑      ∑      ∑   

 
   

 
   

 
   

   
 
           

      
        

 
Den specifika energianvändningen är beräknad till 116,08 kWh/m2 år. Huset 
klarar alltså inte kravet för energianvändning i klimatzon III då kravet ligger på 90 
kWh/m2 år. Inte heller enligt energideklarationen, som visar ett värde på 91,13 
kWh/m2, skulle huset klara kraven. 

3.1.5 Livscykelberäknings av Brickarp 3:9 

Beräkningsunderlag 

Livscykelberäkningen har omfattat beräkning av energiåtgång och 
koldioxidutsläpp under hela livscykeln. Syftet med denna beräkning är att ha en 
siffra som ska kunna användas för att bedöma energieffektiviteten hos byggnaden 
och jämförelse med de andra beräknade byggnaderna under litteraturstudien.  
 
Livscykelberäkningen grundar sig på en livslängd dvs. den längd som byggnaden 
antas vara i bruk. Denna livslängd är antagen till 50 år. Byggnadens installationers 
tillverkningsenergi tas inte med i beräkningen, t.ex. sanitetsporslin, rör för 
golvvärme, persienner osv. Inte heller energi för målarfärg, golvbeläggningar 
uppvärmningssystem eller fasta inredningar tas med.  
 
Merparten av underlaget och datan för beräkningen har tagits ur Petra Ensjö 
Einarsons examensarbete ”Det traditionella timmerhuset i ett livscykelperspektiv” 
detta av den anledningen att resultaten som tas fram lättare ska kunna jämföras 
med varandra101. Då data tagits från en annan källa har denna angivits. 
 
Mängd och kvantitet av olika material har mätts upp och beräknats. Då inte tydliga 
mängder har kunnat utläsas har ett värde antagits, t.ex. har andelen reglar i det 
horisontella taket antagits vara 10 % av takarean och i parallelltaket 5 %, samma 
siffror som användes i U-värdeberäkningen. Spillvärden och överlapp hos material 
har tagits med i beräkningen i form av en mycket schablonmässig spillfaktor som 
uppskattats.  

                                              
101 Ensjö Einarson, s32 fr. 
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Genomförande av livscykelberäkning 

Beräkningen i Bilaga 7 visar på en energiåtgång för produktionen av timmerhuset 
på 258718 MJ eller 71866 kWh samt ett koldioxidutsläpp på 24352 kg.  
 
Bruksskedet ger enligt Bilaga 5 årliga energiförbrukningar för värme på 13440 
kWh och 605 kWh för elektricitet. Uppdelningen i typ av energi är gjord för att 
kunna beräkna koldioxidpåverkan av brukandet.  
 
Värmebehovet har redan reducerats med inverkan av solinstrålning och 
solfångarnas tillverkning så hela detta energibehov skall tillhandahållas från 
vedpannan. På ett år behövs alltså 13440 kWh energi från veden vilket är lika 
mycket som 48384 MJ. Energiinnehållet i 1 m3 solitt trä som frigörs vid 
förbränning är 2 MWh enligt energimyndigheten, vilket alltså motsvarar 6,72 m3 
solitt trä (3360 kg) och 6,72/0,65 = 10,34 m3 travad ved med 65 % soliditet 102.  
 
Vad gäller vedens koldioxidpåverkan görs följande resonemang. Då träet har 
bundit koldioxid under sin livslängd kommer inte den bundna koldioxiden att ge 
någon miljöpåverkan. Denna koldioxid tas därmed inte hänsyn till vid beräkningen 
utan bara miljöpåverkan för tillverkningen av veden ska tas med. I denna rapport 
antas koldioxidutsläppet för vedtillverkning vara lika stor som för tillverkandet av 
träprodukter 44,5 g/kg i Bilaga 7. Energipåverkan för förbränningen blir alltså 
149,52 kg/år.  
 
Vad gäller elbehovet behövs 605 kWh eller 2178 MJ energi. Detta kommer att ge 
ett koldioxidutsläpp på 19,78 kg per år då utsläppet för eltillverkning antas ge 
9,084 g/MJ energi enligt tabell 4 i "Det traditionella timmerhuset i ett 
livscykelperspektiv"103. 
 
Den totala energiåtgången under hela livscykeln blir: 
 
258718+50*48384+50*2178 = 2786818 MJ, 774116 kWh eller 6398 kWh/m2 
 
Koldioxidutsläppet blir på samma vis: 
24352+50*149,52+50*19,78 = 32717 kg eller 270,4 kg/m2 

  

                                              
102 Energimyndigheten, Trädbränslen, 2012-04-24, http://energimyndigheten.se/sv/Statistik/Regional-och-
kommunal-statistik/Branslen-och-sektorer/Branslen/Tradbransle/. 
103 Ensjö Einarson, s31. 
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Resultat av livscykelberäkning för Brickarp 3:9 

Nedan kan resultatet för energiåtgång i MJ (Figur 14), energiåtgång i kWh (Figur 
15), samt koldioxidutsläppet (Figur 16), ses i tabellform. 
 

 
Figur 14 Energiåtgång i MJ över tiden 50 år. 

 
Figur 15 Energiåtgång i kWh över tiden 50 år. 

 
Figur 16 Koldioxidutsläpp över tiden 50 år. 

Totalt under hela livstiden kommer huset att behöva tillföras 2786818 MJ eller 
774116 kWh samt att det kommer att orsaka ett utsläpp av koldioxid på 32717 kg.  
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3.2 Hur kan timmerhusets konstruktion förbättras för 

att minska energianvändandet? 

Frågeställningen ” hur kan timmerhusets konstruktion förbättras för att minska 
energianvändandet?” skall främst besvaras med beräkningar, men teoretiskt 
underlag och idéer kring förbättringsförslag har tagits fram i litteraturstudien 
nedan. 

3.2.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien är genomförd med syftet att finna idéer för hur förbättringarna 
skall kunna utformas.  
 
Informationen har tagits fram genom sökning via olika sökmotorer för 
vetenskapliga skrifter med sökord som har ansetts relevanta, vidare har portalen 
DiVA använts för sökning över genomförda examensarbeten. Breddning av 
informationen har gjorts genom att undersöka varje framtaget arbetes källor och 
undersökt dessa, vilket bidragit till att en mängd andra arbeten funnits. Slutligen 
har Högskolebiblioteket Jönköping samt Jönköpings stadsbibliotek genomsökts 
för ytterligare information. Sökorden som använts har varit: Tilläggsisolering, 
Lufttäthet i hus, köldbryggor m.m. samt engelsk översättning. 

Tilläggsisolering av timmerstommar med alternativa isolermaterial 

Pär Oden skriver i Tilläggsisolering av timmerstimmar med alternativa isolermaterial om 
olika tilläggsisolerade timmerstommar med olika typer av isoleringsmaterial104. 
 
Genom att läsa denna rapport har fåtts fram att isoleringen, som även beskrivs i 
2.3.8, bör placeras på väggens utsida. Rapporten visar också att isoleringens 
material ofta inte har någon större inverkan på risken för fuktskador om 
diffusionsskiktet utförs korrekt. Diffusionsspärren bör enligt Pär placeras så nära 
väggens insida som möjligt för att minska risken för att fuktproblem uppstår. 

Täthet i timmerhus 

Fredrik Lindberg kom i sitt examensarbete ”Täthet i Timmerhus” fram till att den 
största orsaken till otäthet i klimatskalet beror på att väggarna har utförts med för 
liten sjunkmån eller att virket vridit sig105. Detta ger följden att timret ”rider” på 
knutarna, dymlingarna eller innerväggarna med stora glipor i klimatskalet som 
följd. Att eliminera risken för att detta inträffar är väldigt lätt att genomföra rent 
praktiskt och sparar mycket energi. Han kommer också fram till att det sämsta 
huset i undersökningen har ett värmeläckage på 4,4 l/s m2 (en 
omsättningshastighet på ca 0,75 oms/h) vilket gav energianvändning på ca 77 
kWh/m2 och år enbart för läckaget i klimatskalet. Dagens krav för ett sådant hus i 
klimatzon II, som huset är beläget i, ligger på 110 kWh/m2 och år. Ca 70 % av 
byggnadens tillåtna energiåtgång går åt bara för otätheterna i klimatskalet. Läggs 
huset istället i klimatzon III blir kravet 90 kWh/m2 och år vilket ger 86 % av 

                                              
104 Odén. 
105 Lindberg. 
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kravet. Detta är en siffra som får vem som helst att förstå att huset inte kommer 
att klara energikravet. Om man istället tar en titt på byggnaden med minst 
luftläckage i rapporten ligger det på 1,2 l/s m2 motsvarande 0,27 oms/h och 
30kWh/m2 år. Detta motsvarar ca 33 % av energikravet och ger därmed betydligt 
större chans att uppfylla kraven. Tätheten har därmed en stor påverkan på husets 
energibehov och måste därför behandlas med stor hänsyn.  

Vård av timmerhus 

I boken Vård av timmerhus skriver Sören Thurell att det är mer angeläget att 
begränsa timmerväggens läckage mer än att tilläggsisolera väggen106. En tanke som 
direkt dyker upp är då att möjligheten för att få ett tätare hus borde bli större om 
man tilläggsisolerar samtidigt som man minskar energibehovet för värmeläckage 
varför en tilläggsisolering ändå borde vara att föredra. 

Projektering av VVS-installationer 

Projektering av VVS-installationer är en bok som behandlar VVS-installationer för 
byggnader och lokaler107. Denna bok har lästs för att få fram information om 
möjliga tekniska lösningar för att öka energiprestandan. En möjlig förbättring 
skulle vara att göra FTX-systemet mer behovsstyrt för att dra ner 
energikonsumtionen.  
 
En annan lösning skulle kunna vara att införa en värmepump som mångdubblar 
den energi den tillförs och på så sätt ”tillverka” mer energi. Om värmepumpen 
skulle dimensioneras för ca 60 % av effektbehovet för huset skulle enligt 
författarna ca 90 % av energibehovet fyllas med värmepumpen. Problemet med 
denna lösning blir att den likställs med direktverkande el då den drivs med el och 
har då ett strängare energikrav enligt 2.3.16.  

Resultat av litteraturstudien 

Litteraturstudien har visat att timmerhusen bör tilläggsisoleras för att öka 
energiprestandan så pass mycket att en god energieffektivitet erhålls. 
Tilläggsisoleringen bör då ut fuktsynpunkt och värmelagringsförmågan ske på 
utsidan men av estetisksynpunkt och tillverkningssynpunkt ske på insidan.  
 
Ett annat, ibland effektivare, sätt att öka energiprestandan kan vara se till att huset 
blir så tätt som möjligt. Ett ingrepp som ofta är betydligt mer genomförbart på 
befintliga hus än tilläggsisolering. 
 
Tekniska lösningar har också en god möjlighet att öka energiprestandan t.ex. 
genom införande av en värmepump. 
 
I det kommande kapitlet tillämpas dessa förbättringar på Brickarp 3:9. 

                                              
106 Thurell. 
107 Warfvinge, Catarina, Mats Dalholm, Projektering av VVS-installationer, 2011. 
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3.2.2 Utveckling av Timmerhuset Brickarp 3:9 genom beräkningar 

För att förbättra den nuvarande konstruktionen har ett omfattande 
beräkningsarbete genomförts. Först och främst redovisas förbättringsförslag på 
klimatskalets ytor, sedan undersöks köldbryggor, placering på tomten m.m. I nästa 
kapitel vägs de mest energieffektiva konstruktionsdelarna samman i en 
energiberäkning. En livscykelanalys av det nya huset har dock inte genomförts.  
 
Konstruktionerna testas ur fuktsynpunkt i dataprogrammet Risk1 där 
kondensberäkningar visar vilken diffusionsspärr som krävs. För att kunna göra 
beräkningarna har en tidskonstant krävts, vilket beskrivs i 2.3.6. Denna kan i 
programmet vara antingen ett dygn, fem dygn eller en månad. Detta gör att 
beräkning av detta bara är ogjort arbete, därför antas värdet enligt resonemanget 
att när timmerväggen placeras på insidan är tidskonstanten fem dygn pga. 
värmelagringsmöjligheten och när den är placerad mot det fria gäller 
dygnsvariationer då värmelagringsförmågan inte kan tillgodoräknas. 

Förbättringar av konstruktionsdelar 

Förbättringsförslag på grundkonstruktionen 

Grundkonstruktionen på huset består av en platta på mark med 150mm betong 
och 200mm polystyrenplast med sulor under bärande delar. Detta är en i stort sätt 
fulländad konstruktion som inte kan förbättras nämnvärt genom mer isolering. 
Här har då valts att försöka minska energiåtgången ur ett livscykelperspektiv. 
Detta har genomförts genom att polystyrenplasten och 50mm av betongen bytts 
ut mot 250mm cellglas. U-värdet sänks med denna förändring från 0,128 till 0,122. 
Se bilaga 8. 

Förbättringsförslag för ytterväggkonstruktionen 

När man tar en titt på U-värdet för timmerväggen ser man direkt att det här finns 
stora förbättringsmöjligheterna. I rapporten har valts att behandla fyra olika typer 
av förbättringar för ytterväggarna med U-värdet som riktlinje. λ-värdet för 
isolering sätts i de flesta fall till 0,04 för att väga in att olika typer av isolering ska 
kunna användas utan att u-värdet på väggen blir lägre.  

Nr1: Timmervägg med tilläggsisolering på insidan med ett U-värde på max 0,3 W/m2 . 

Denna lösning sker genom att isolering appliceras på insidan, först med ett 45mm 
köldbryggebrytande isolerskikt och sedan en inre väggkonstruktion med 70mm 
isolering mellan träreglar. Insidan bekläds med OSB och gips, ytbehandlingen tas 
inte med i beräkningen för att väggen ska kunna fungera oavsett ytskikt. U-värdet 

sänks med förändringarna till 0,233 W/m2 , enligt Bilaga 8. Väggen fukttestas i 
Risk1 med dygnsvariationer, se Bilaga 9 för beräkningsresultat. Där blev resultatet 
att ett plastskikt av PE-plast krävdes i väggen vilket placerades innanför OSB-
skivan. I denna väggtyp bör man vara försiktig med vad för isolering man väljer så 
att den klarar av att den lilla mängd fukt som kan komma att utfällas. 
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Nr2: Timmervägg med tilläggsisolering på insidan med ett U-värde på max 0,15 W/m2 . 

Denna vägg består av 145mm isolering innanför timmerväggen, sedan läggs 
ytterligare 70mm isolering mellan träreglar. Beklädnad av OSB och gips. 

Beräkningen visar ett U-värde på 0,147 W/m2   i bilaga 8. Denna konstruktion 
blir mycket fuktkänslig och kräver att ett plastskikt placeras innanför OSB-skivan. 
Fuktkänsligheten hos isoleringen måste tas i hänsyn. 

Nr3: Timmervägg med tilläggsisolering på utsidan med ett U-värde på max 0,3 W/m2 . 

Timmerväggen placeras på väggens insida. Utanför denna placeras en 80mm 
isolerskiva, utegipsskiva och ytterst en beklädnad av trä. Detta utförande ger ett U-

värde på 0,237 W/m2  . Ingen diffusionsspärr är nödvändig ur fuktsynpunkt men 
en papp placeras med fördel på timrets utsida för att öka tätheten hos väggen. 

Nr4: Timmervägg med tilläggsisolering på utsidan med ett U-värde på max 0,15 W/m2 . 

Timmerväggen placeras på väggens insida. Utanför denna placeras först 145mm 
isolering mellan träreglar och sedan utegipsskiva följt av en 80mm isolerskiva och 

ytterst en beklädnad av trä. Detta utförande ger ett U-värde på 0,139 W/m2   

enligt Bilaga 8. Fukttestet i Bilaga 9 visar på att ingen diffusionsspärr krävs men 
ändå placeras en papp på timrets utsida för att öka väggens täthet. 

Förbättringsförslag för väggen mot vindutrymmet 

Denna vägg är idag en väldigt dålig konstruktion ur energisynpunkt och kan utan 
några större problem förbättras. Förbättringen görs genom att den befintliga 
120mm timmerväggen kompletteras med 195+195mm isolering vilket minskar U-

värdet till 0,089 W/m2 , se Bilaga 8. En plast placeras mellan timret och 
isoleringen av fuktsynpunkt och täthetssynpunkt, se Bilaga 9. 

Förbättringsförslag för takkonstruktionen 

Taket är idag redan välisolerat med 400mm isolering i både den horisontella och 
lutande takkonstruktionen. Dock kan denna mängd ökas ganska lätt vid 
nybyggnation och ger en stor inverkan på energibehovet. I förbättringsförslaget 
ökas isoleringen till 600mm i båda fallen. U-värdet för parallelltaket minskar till 

0,069 W/m2  och för det horisontella taket till 0,068 W/m2 , se Bilaga 8. Dessa 
testas även ur fuktsynpunkt i Bilaga 9. 

Förbättringsförslag för fönster och dörrar 

Fönstren och dörrarna är idag måttligt bra. Där kan U-värdet minska genom att 

använda sig av lågenergifönster med U-värde 0,8 W/m2  och nedåt. DRAFT



Genomförande 

51 

Förbättringsförslag för köldbryggor 

Vill man inte förändra väggkonstruktionen kan det vara aktuellt att göra något åt 
köldbryggorna. Problemet med att förbättra dessa är tyvärr att de redan är så pass 
små som de är. Förbättringsförslag för köldbryggor runt fönster och dörrar är 
inget att lägga tid på då dessa redan idag utförs på ett så energieffektivt sätt som 
möjligt. Detsamma gäller anslutningen vid syllen och taket. Eftersom väggen 
består av ett skikt finns inte mycket man kan göra med dem. Enda möjligheten 
finns alltså vid knutarna. 
 
Köldbryggorna vid knutarna går att förbättra genom mer drevning mellan 
stockarna i knuten. En lösning kunde vara att införa någon form av expanderande 
drevremsa (inte fogskum då det är förbjudet) som fyller ut springorna mellan 
stockarna ordentligt men inte förhindrar rörelse. Tillför man tillräckligt mycket 
drev så att isoleringsförmågan hus drevet blir större än för timret kan enbart 
lambdavärdet för trä införas i formeln F4. 

ψλ= -0,009685+0,4038*0,121
0,8

-0,02053*(0,121/0,19)
1,4 

= 0,054 

Köldbryggan skulle minska till 0,054, en mycket liten minskning eller snarare 
obefintlig minskning. Köldbryggorna har därmed ingen större potential att kunna 
förbättras. 

Lägesoptimering för maximal solinstrålning 

Genom att optimera husets läge i förhållande till väderstrecken kan mer energi tas 
tillvara från solen. Solberäkningarna i Bilaga 10 visar på en ökad instrålning enligt 
tabell nedan. I beräkningen optimeras huset med de fönster som fanns sedan 

innan, U-värde 1,2 W/m2 , och med förbättrade fönster, U-värde 0,8 W/m2 . 

Efter opt. U-värde 1,2  U-värde 0,8  Innan opt.   

Månad Utan persienn Persienn Utan persienn Persienn Utan persienn Persienn Enhet 

Januari 204 31 178 31 145 22 KWh 

Februari 195 30 171 30 147 23 KWh 

Mars 736 113 646 113 656 101 KWh 

April 975 150 856 150 954 147 KWh 

Maj 1269 195 1113 195 1297 199 KWh 

Juni 1352 208 1186 208 1404 216 KWh 

Juli 1347 207 1181 207 1391 214 KWh 

Augusti 1158 178 1015 178 1163 179 KWh 

September 864 133 758 133 808 124 KWh 

Oktober 547 84 480 84 457 70 KWh 

November 250 38 219 38 188 29 KWh 

December 136 21 119 21 95 15 KWh 

Totalt: 9033 1390 7922 1390 8705 1339 KWh 

Tabell 17 Resultat av optimering av solinstrålning. 

Beräkningen tyder på att en viss energi finns att vinna på soloptimeringen om man 
behåller de ursprungliga fönstren. Dessutom kommer de stora delarna av energin 
att öka under sommaren vilket inte är gynnsamt. Dock är mängden energi 
tillräckligt stor för att den inte bör förbises. Sänkningen av U-värdet till 0,8 

W/m2  minskar den instrålande energin pga. solavskärmningsfaktorn vilken är 
en följd av det ökade u-värdet. 
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Förbättring av täthet 

Genom att öka byggnadens täthet kan det lägre värdet 0,27 oms/h som Fredrik 
Lindberg anger i Täthet i timmerhus användas för timmerhuset108. Huset idag 
uppskattades grovt och på säkra sidan till 0,35 oms/h men skulle förmodligen inte 
uppfylla 0,27 oms/h. För att förbättra huset måste något göras med drevet mellan 
stockarna. Idag sker drevning med lindrev och skulle en springa uppstå mellan 
stockarna, vilket Fredrik anger som största orsak till luftläckage, skulle luften blåsa 
rakt igenom. För att öka tätheten kunde man införa någon form av gummiremsa 
som placeras på tappen vid stockens långdrag. Se 2.2.1. Man skulle då förmodligen 
kunna tillgodoräkna sig det lägre värdet. 

Tekniska förbättringar 

En teknisk förbättring som framhävs under 3.2.1 skulle kunna vara förbättring av 
husets FTX-system genom att göra det behovsstyrt. Då skulle lite energi gå att 
spara. 
 
En annan möjlig förbättring skulle vara att öka den tillverkade energin i form av 
elektricitet från solen med solceller eller från vind med en vindsnurra. En ökning 
av solfångarna, dvs. de paneler som gör varmvatten med solens hjälp, skulle vara 
helt meningslöst då behovet av varmvatten redan är tillfredställt med de paneler 
man redan har samt att något behov av uppvärmning inte finns.  
 
Införandet av en värmepump skulle vida kunna öka energiprestandan för huset. 
Om man väljer en pump med ett högt COP-tal, d.v.s. förhållandet mellan insatt 
och utgående energi är så stort som möjligt, skulle man kunna sänka sin 
energiförbrukning ordentligt och även klara det då strängare energikravet i BBR 
19 enligt 2.3.16109. 

Sammanställning av förbättringsförslag 

De stora förbättringsmöjligheterna hos konstruktionen finns hos väggarna. Om 
dessa tilläggsisolerades skulle mycket energi finnas att spara. I övrigt visar 
förbättringarna av konstruktionen på mindre förändringar som skulle kunna 
minska energikonsumtionen något. 
 
Övriga förbättringar som inte bör förbises gäller tätheten av huset och de tekniska 
installationerna. Genom att noggrannare utforma det tekniska systemet och vara 
noggrannare vid tätningen av huset kan energi sparas. 
Analysen av köldbryggorna visar på att inga större förbättringsmöjligheter finns 
där, det samma gäller för optimering av solinstrålningen då mängden fönster är 
såpass liten som den är. 

                                              
108 Lindberg, s33. 
109 Warfvinge och Dalholm, 4.74. 
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3.2.3 Energiberäkning av Brickarp 3:9 med förbättringsförslag 

I detta kapitel tillämpas några av förbättringsförslagen på Brickarp 3:9 för att se 
vad dessa förbättringar tillsammans skulle innebära för huset. 

Utvalda förbättringar för energiberäkning av Brickarp 3:9 

Huset förbättras genom tilläggsisolering av yttervägg med förslag Nr2 då denna 
anses vara den mest troligt valda vid nybyggnation då den yttre timmerfasaden 
behålls fri. Grundkonstruktionen, taket samt väggen mot vind förbättras med de 

giva förslagen. Fönster ändras till lågemissionsfönster med U-värde 0,8 W/m2 . 
 
En värmepump införs med ett uppskattat COP-tal på 4 och en effekt som 
motsvarar 60 % av effektbehovet vilket ger att ca 90 % av energibehovet täcks av 
värmepumpen enligt Projektering av VVS-installationer110. Detta innebär att om det 
högsta energibehovet som krävs multipliceras med 0,6 skulle värmepumpens 
maximala utvinning fås fram och kunna delas med fyra, den maximala energin 
som kan utvinnas. Övrigt energibehov som inte värmepumpen kan tillgodose 
kommer från vedkaminen. För alla värden under detta gränsvärde delas 
värmebehovet med fyra. Pga. införandet av värmepump gäller nu att huset måste 
klara kravet 55 kWh/m2 år.  
 
I övrigt optimeras solinstrålningen som förbättringsförslaget anger. 

U-värden för förbättringsförslag på Brickarp 3:9 

U-värdena sammanställs i Tabell 13 nedan. Husets ökade väggtjocklekar gör att 
huset expanderar utåt för att areorna skall vara desamma. 

Yta U-värde U-värde innan förbättring Areor 

Grund 0,12 0,128 121 

Timmeryttervägg 0,147 0,567 75,62 

Timmervägg mot vind 0,089 0,671 21,13 

Parallelltak 0,069 0,102 39,98 

Horisontellt tak 0,068 0,101 82,64 

Fönster och dörr 0,8 1,2 27,6 

Tabell 18 U-värden och areor hos Brickarp 3:9 förbättrat. 

Analys och beräkning av köldbryggor för förbättringsförslag på Brickarp 

3:9 

Köldbryggorna kontrolleras i samma anslutningar som kontrollerades under 3.1.4. 

Analys av köldbrygga Grund - Vägg/Syll 

Vid en analys av syllens utformning fastställs att det där fortfarande finns en 
köldbrygga. Beräkningar enligt modell F9 visar att värdet på denna köldbrygga blir 

ψ= 0,012111. Se Bilaga 11. 

                                              
110 Warfvinge och Dalholm, 4.74. 
111 Swedisol, formel F9, s74. 
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Analys av köldbryggan Vägg/ Vägg mot vindsutrymme– Parallelltak/Horisontellt tak. 

Här finns en köldbrygga som måste beräknas. Modellen F7 har används och har 
beräknats i två olika fall, en beräkning med enbart isolering och en enbart trä. 
Värdet bör hamna någonstans mellan dessa värden112. Med tanke på att 
sannolikheten att det större värdet skulle inträffa är väldigt liten antas värdet till 

ψ= 0,035 vilket bör vara på säkra sidan. Se bilaga 11. 

Taknock 

Här finns en liten köldbrygga men den är så liten att den försummas. 

Analys av köldbryggan Vägghörn/Knut 

Köldbryggan i hörnet blir pga. det brytande isolerskiktet så liten att den helt kan 
försummas. 

Analys av köldbrygga Innervägg - Yttervägg 

Denna anslutning är ej en köldbrygga då den inte orsakar en försvagning i 
klimatskalet. 

Analys av köldbryggan runt Fönster och Dörrar 

Här finns en tydlig köldbrygga som orsakar värmeläckage. Fönstren antas vara 
placerade 20mm från väggytterlivet. Beräkningar har skett enlig formel E5. 
Beräkningarna visar på samma värde som innan då fönstret fortfarande placeras 

på samma sätt i timmerväggen. Värdet för köldbryggan enligt Bilaga 11 blir ψ= 
0,018113. 

Sammanställning köldbryggor 

Nedan sammanställd datan för köldbryggorna i Tabell 15. 

Köldbrygga ψ-värde Längd 

Grund -vägg/Syll 0,012 40,62 

Vägg/vägg mot vind-
Parallelltak/horisontellt tak 0,035 62,80 

Runt Fönster och Dörrar 0,018 89,2 

Tabell 19 Sammanställning av köldbryggor och längder. 

Inverkan av luftläckage för förbättringsförslag på Brickarp 3:9 

Då ett plastskikt har införts i konstruktionen för att skydda mot fukt skyddar det 
också för luftläckage genom klimatskalet. Klimatskalet kan i detta fall liknas vid en 
vanlig villa som normalt sett inte har ett luktläckage på mer än 0,1 oms/h. Detta 
värde används i beräkningarna. 

                                              
112 Swedisol, formel F7, s73. 
113 Ibid, formel E5, s67. 
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 Övriga underlag för energiberäkning för förbättringsförslag på Brickarp 

3:9 

Energiberäkningen baseras på formlerna i 2.3.17 samt Formler och tabeller: 
Energi114.  
 
Ventilationsflödet är sedan innan 0,38 oms/h, se 3.1.4. 
 
Indata för temperaturer är tagna från SMHI:s klimatdata för Tranås (mätstation 
8402)115. Varmvattenbehovet beräknas enligt FEBY:s rekommendationer på 16 
m3/år och person samt fördelning för varje månad enligt Bilaga 12116. 
Energitillskottet för solfångarna sprids ut under månaderna april till september i 
förhållande till varmvattenbehovet dessa månader. Eventuellt överskott av värme 
antas gå förlorad.  
 
Beräkningen baseras på två delberäkningar, en med full solavskärmning med 
persienner och en helt utan persienner. Dessa två delberäkningar har sedan vägts 
samman med tanken att persiennerna ska skydda mot övertemperatur sommartid 
med inte hindra gratis solenergi att instråla vintertid. Vissa månader kommer alltså 
energibehovet att bli noll och då betyder det att de boende reglerar avskärmningen 
för att undvika övertemperatur. Om inte avskärmning sker kommer en 
övertemperatur att råda som inte påverkar energiåtgången utan bara inneklimatet 
och de boendes upplevda komfort. 

Resultat av energiberäkning för förbättringsförslag på Brickarp 3:9 

Beräkningen av den specifika energianvändningen gjord i Bilaga 12 visar på ett 
energibehov enligt nedan. 

 
Figur 17 Energibehov utan persienner för förbättringsförslag på Brickarp 3:9 

                                              
114 Jönköpings Tekniska Högskola, Formelsamling, Formler och tabeller: Energi. 
115 SMHI, 
http://data.smhi.se/met/climate/time_series/month_year/normal_1961_1990/SMHI_month_year_norm
al_61_90_temperature_celsius.txt. 
116 Energimyndigheten, FEBY Kravspecifikation för timmerhus. 
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Figur 18 Energibehov med persienner för förbättringsförslag på Brickarp 3:9. 

 
Figur 19 Viktat energibehov för förbättringsförslag på Brickarp 3:9. 

Beräkningen visar på att den specifika energianvändningen minska drastiskt. 
Enligt beräkningen skulle denna bli så låg som 26,88 kWh/m2 år. Denna siffra 
visar på att förbättringarna skulle göra huset till et passivhus enligt FEBY:s 
standard (under 30 kWh/m2 för elvärmda byggnader)117. Och då FEBY:s krav 
uppfylls, uppfylls även BBR:s krav. 
 
Kravet på värmegenomgångskoefficienten Um måste enligt Tabell 7 vara max 0,4 

W/m2  . Detta krav uppfyller byggnaden då värmegenomgångskoefficient Um 

enligt Bilaga 12 blir 0,1692 W/m2  . 

   
∑      ∑      ∑   

 
   

 
   

 
   

   
 
          

      
        

Tyvärr kommer en övertemperatur att råda sommartid vilket eventuellt skulle 
kräva kylning men denna energi har förbisetts i detta fall.

                                              
117 Energimyndigheten, FEBY Kravspecifikation för timmerhus, s4. 
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4 Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas resultatet av arbetet. Indelning i kapitel har skett inom 
respektive frågeställning. 

4.1 Hur energieffektivt och koldioxideffektivt är dagens 

timmerhus och hur klarar timmerhusen de nya 

energikraven i BBR19? 

Litteraturstudien har resulterat i att en mängd olika värden på energiprestandan 
hos olika byggnader. Dessa skall nu analyseras tillsammans med det beräknade 
huset i fallstudien Brickarp 3:9.  

4.1.1 Sammanställd framtagen data 

Nedan redovisas energiprestandan och utsläppen för samtliga hus i jämförelsen, se 
även Bilaga 6. 

Timmerhus 6´´ klimatzon I 
Nordmaling 

Timmerhus 8´´ klimatzon I 
Nordmaling 

Timmerhus 6´´ klimatzon III 
Jönköping 

Timmerhus 8´´ klimatzon III 
Jönköping 

Atemp 120 m2 Atemp 120 m2 Atemp 120 m2 Atemp 120 m2 

Golv u-värde 0,173 Golv U -värde 
0,173 

Golv U -värde 
0,173 

Golv U -värde 
0,173 

Yttervägg 6´´ timmer 
U-värde 0,74 

Yttervägg 8´´ timmer u-
värde 0,49 

Yttervägg 6´´ timmer u-
värde 0,74 

Yttervägg 8´´ timmer u-
värde 0,49 

Vägg mot vind - Vägg mot vind - Vägg mot vind - Vägg mot vind - 

Tak (snedtak + 
parallelltak) 

U -värde 0,07 Tak (snedtak + 
parallelltak) 

U -värde 0,07 Tak (snedtak + 
parallelltak) 

U -värde 0,07 Tak (snedtak + 
parallelltak) 

U -värde 0,07 

Fönster U -värde 1,85 Fönster U -värde 1,85 Fönster U -värde 1,85 Fönster U -värde 1,85 

Um 0,32 Um 0,29 Um 0,32 Um 0,29 

Energibehov Brukande: Energibehov Brukande: Energibehov Brukande: Energibehov Brukande: 

  144 kWh/m2 

år 
  135 kWh/m2 

år 
  137,3 

kWh/m2 år 
  109,6 

kWh/m2 år 

Tabell 20 Specifik energianvändning för några timmerhus. 

 

Timmerhus 1 
Klimatzon I, 
Sörby 

Timmerhus 2 
(oisolerat) 
Klimatzon I, 
Sörby 

Regelverk 1 
(cellulosafiber) 
Klimatzon I, 
Sörby 

Regelverk 2 
(stenull) 
Klimatzon I, 
Sörby 

Regelhus Fossdal 
och Edvardsen 
Oslo 

Timmerhus 
Fossdal och 
Edvardsen Oslo 

Brickarp 3:9 
Klimatzon I, 
Tranås 

Energibehov: 
       Tillverkning 206000 MJ 199000 MJ 246000 MJ 234000 MJ 167705 MJ 134288 MJ 258718 MJ 

Brukande 52000 MJ/år 
96,5 kWh/m2 år 

63200 MJ/år 
117 kWh/m2 år 

54200 MJ/år 
100,5 kWh/m2 år 

45400 MJ/år 
84,1 kWh/m2 år 

65535 MJ/år 
214,2 kWh/m2 år 

72842 MJ/år 
263 kWh/m2 år 

50562 MJ/år 
116,1 kWh/m2 år 

Totalt 2806000 MJ, 
18707 MJ/m2 
779444 kWh, 
5196 kWh/m2 

3359000 MJ, 
22393 MJ/m2 
933056 kWh, 
6220 kWh/m2 

2956000 MJ, 
19707 MJ/m2 
821111 kWh, 
5474 kWh/m2 

2504000 MJ, 
16693 MJ/m2 
695556 kWh, 
4637 kWh/m2 

3444455 MJ, 
40523 MJ/m2 
956793 kWh, 
11256 kWh/m2 

3776388 MJ, 
49044 MJ/m2 
779444 kWh, 
10123 kWh/m2 

2786818 MJ, 
23545 MJ/m2 
7741166 kWh, 
6398 kWh/m2 

Koldioxidutsläpp: 
       Tillverkning 6166 kg 5759 kg 15765 kg 18984 kg 10176 kg 3849 kg 24352 kg 

Brukande  209 kg/år 254 kg 218 kg 183 kg 0 kg 0 kg 169,3 kg 

Totalt 16616 kg 18459 kg 26665 kg 28134 kg 10176 kg 3849 kg 32717 kg 

Tabell 21 Energiprestanda och utsläpp hos jämförelsehus. 

Som kan ses ovan placerar sig det beräknade timmerhuset Brickarp 3:9 nära 
värdena för de övriga husen.  DRAFT
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4.1.2 Analys av tillverkningsenergi 

Energiåtgången för tillverkningen visar på ett högt värde som drar upp 
energiförbrukningen för huset radikalt och gör detta hus till det mest 
energikrävande att tillverka. Detta är dock inte fullständigt korrekt. I de gjorda 
beräkningarna har ytterligare material såsom makadam för grundläggningen, 
markfiberduk, plastskikt m.m. tagits med i beräkningen vilket inte gjorts för de 
övriga husen. Dessutom har spillfaktorerna antagits ganska stora för att vara på 
säkra sidan.  
 
Om man tittar på de äldre timmerhusen kan man se att dessa hus har blivit mer 
energikrävande att tillverka. Detta beror med största sannolikhet på en ökad 
industriell produktion mot ett historiskt mer hantverksmässigt byggande vilket 
ökar energikonsumtionen samt att man förr använd sig av mer närproducerade 
material. Idag används också mer material som byggs in, då främst i golv och tak.  
 
Jämför man timmerhusen med regelverkshusen är de generellt mindre 
energikrävande att tillverka då materialen i regelverkshusen är mer förädlade samt 
att åtgången på material är lägre. Här har alltså timmerhuset en fördel mot 
regelverkshuset. 
 
Som summering kan sägas att timmerhuset är mindre energikonsumerande vid 
tillverkning än regelverkshusen, men att utvecklingen över tiden har gått mot att 
energiåtgången har ökat och skillnaden mellan timmerhuset och regelverkshuset 
har minskat. 

4.1.3 Analys av specifik energianvändning 

Den specifika energianvändningen måste uppfylla kravet 90 kWh/m2  år i 
klimatzon III enligt 2.3.16 om ett liknande hus skulle produceras idag. 
Beräkningen visar dock på ett annat värde: 116,08 kWh/m2  år. Och 
energideklarationen 91,13 kWh/m2 . Huset skulle alltså inte få nyproduceras idag 
på denna plats. Men det förhindrar ju inte helt att ett hus av denna typ skulle 
förhindras att produceras, förmodligen finns platser inom klimatzon III där 
solinstrålningen är tillräckligt stor och klimatet är tillräckligt varmt för att den 
totala energiåtgången ska klara kravet. Vad som i alla fall är säkert är att man ligger 
väldigt nära gränsen till vad som är tillåtet oavsett var huset placeras.   
 
Jämför man med klimatkrav för övriga klimatzoner klarar inte huset heller kravet 
för klimatzon II (110 kWh/m2  år) men uppfyller kravet för klimatzon I (130 
kWh/m2  år). Dock måste då påpekas att en placering av huset i dessa klimatzoner 
skulle öka energin för uppvärmning så pass mycket att huset förmodligen inte 
uppfyller kraven där heller. 
 
Jämför man beräkningarna med energideklarationen för Brickarp 3:9 är värdet 
väldigt högt. Deklarationen visar på 91,13 kWh/m2  och handberäkningen 118,9 
kWh/m2. Skillnaden är stor, väldigt stor. Vad som ligger till grund för denna stora 
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skillnad är svårt att säga men förmodligen beror det på att handberäkningen inte 
väger in den värmelagrande egenskapen hos stommen mer än tillägget för 
värmelagringen hos timret på 10 %, enligt 2.3.7. ,medan datorberäkningen väger in 
denna fullt ut. En annan orsak kan vara att faktorn för ofrivillig ventilation har 
valts olika vilket ger ett stort utslag på energibehovet. I energideklarationen har 
förmodligen det normala värdet för småhus 0,1 oms/h ha använts medan 
beräkningen i denna rapport är baserad på 0,35 oms/h.  Vad som i vilket fall kan 
sägas är att inget av dessa tre hus (Brickarp 3:9, Timmerhus 1 och 2) uppfyller 
dagens krav på specifik energianvändning, vare sig man går efter 
energianvändningen eller energideklarationen.  
 
Om man jämför Brickarp 3:9 med beräknade timmerhus i lite nyare rapporter, 
såsom Timmerhus 1 och Timmerhus 2 och Timmerhusen 6´´ och 8´´, fås fram att 
värdet för Brickarp 3:9 ligger något i överkant. Av geografisk synvinkel att döma 
borde den specifika energianvändningen vara något högre för Timmerhus 1 och 2 
än den beräknade. Vad detta beror på är svårt att säga. Förmodligen beror detta på 
att beräkningarna av Brickarp 3:9 har baserats på ett högt värde för ofrivillig 
ventilation samt att alla antagna värden är valda för att vara ”på säkra sidan”. En 
annan förklaring kan ha att göra med att de fyra husen med lägre specifik 
energianvändning har en större golvarea i förhållande till omslutande area pga. av 
att dessa hus är gjorda i två plan. Detta har effekten att bl.a. 
transmissionsförlusterna per areaenhet golvarea blir lägre. 
 
Analyserar man lite äldre timmerhus ser man direkt stora skillnader. Fossdals och 
Edvardsens hus har båda extremt mycket högre energianvändning än de övriga 
timmerhusen. Man kan dra slutsatsen att timmerhusbranschen har gjort stora 
framsteg fram till idag om man ser till den specifika energianvändningen. Tyvärr 
blir inte framstegen lika stora om man jämför med vanliga regelverkshus. Dessa 
har gjort stora framsteg och är nu betydligt mer energieffektiva än timmerhusen.  
 
Ur synvinkeln specifik energianvändning kan man då dra slutsatsen att dagens 
timmerhus inte är speciellt energieffektiva med dagens mått mätta och att de med 
nöd och näppe uppfyller energikraven för de år de byggdes. Ett hus med samma 
energibehov hade idag inte tillåtits byggas. Man kan se att utvecklingen för 
timmerhusen har gått framåt och att timmerhuset kan ha en framtid bara 
utvecklingen kan fortsätta. 

4.1.4 Analys av timmerhusets livscykelkonsumtion 

Ur ett livscykelperspektiv har det visat sig att energiåtgången för timmerhuset är 
något högre än för regelverkshus. Den ungefärliga siffran är i tabellerna ca 1000 
kWh/m2, total energiåtgång under livscykeln, högre energianvändning för 
timmerhusen i relation till regelverkshusen. Siffran bekräftar regeln att byggnadens 
brukarstadie och årlig energikonsumtion har en större påverkan på den totala 
energiåtgången än vad tillverkningsenergin har. Och då timmerhusen ofta har en 
högre årlig energiförbrukning  så äter denna upp fördelen med lägre 
tillverkningsenergi.  
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4.1.5 Analys av koldioxidutsläppet 

Analyseras koldioxidutsläppen för husen visar det sig enligt beräkningarna att 
Brickarp 3:9 har den största miljöpåverkan av alla husen. Men som beskrevs innan 
har livscykeln innefattat en mer omfattande materialberäkning vilket resulterar i ett 
ökat koldioxidutsläpp. Trots detta är värdet ändå väldigt högt. Förklaringen av 
detta visar sig i en analys av var koldioxidpåverkan kommer ifrån. Analysen visar 
på att nästan 50 % (ca 10400 kg enlig Bilaga 7) av koldioxidutsläppet kommer från 
betonggrundplattan och då de fyra husen Timmerhus 1 och 2 samt Fossdals och 
Edvardsens timmerhus och regelhus har torpargrund saknar de det stora utsläppet 
för plattan. Vidare har analysen visat att Fossdals och Edvardsens hus har en 
uppvärmning med direktverkande el och de tycks inte ta hänsyn till att 
elektriciteten ger något koldioxidutsläpp, vilket den indirekt gör. Lägger man till 
detta koldioxidutsläpp får man värdena 39942 kg för regelhuset och 36934 kg för 
timmerhuset. Husen får då högre koldioxidutsläpp än Brickarp 3:9 trots att den 
har betongplatta som grund.  
 
Generellt om man tittar på husen tillsammans så visar det sig att timmerhusen ger 
mindre utsläpp av koldioxid än regelverkshusen, ca 80 % av regelhusets utsläpp 
och då drar Brickarp 3:9 pga. betongplatta upp medelvärdet ordentligt. Jämför 
man istället värdena för Timmerhus 1 och Timmerhus 2 (oisolerat) med Regelverk 
1 (cellulosafiber) och Regelverk 2 (stenull) blir siffran så låg som 64 %. Man kan 
med dessa siffror dra slutsatsen att timmerhuset generellt har en lägre 
klimatpåverkan genom koldioxidutsläpp än regelverkshuset och är därför mer 
miljövänligt. Detta förutsätter dock att timret kan anses vara koldioxidneutralt så 
att den bundna koldioxiden i träet inte räknas med. 

4.1.6 Summering 

Hur energieffektivt och koldioxideffektivt är då dagens timmerhus och klarar 
timmerhusen de nya energikraven i BBR19?  
 
Timmerhusen av idag är mer energieffektiva än vad de har varit historiskt sett, 
vilket tyder på att de gjort stora framsteg i sin utveckling. De kan dock inte längre 
mäta sig med energieffektiviteten hos moderna regelverkshus om man ser till ett 
livscykelperspektiv. Husen som undersöktes hade inte med dagens energikrav i 
BBR19 fått byggas och framtidens krav, som kommer att bli strängare, kommer 
att begränsa timmerhusen ytterligare. Det kan verka hårt men i framtiden kommer 
timmerhuset med ren timmervägg utan tilläggsisolering få väldigt svårt att uppnå 
kraven och kommer förmodligen inte få produceras då de är så energiineffektiva. 
Eventuellt att de skulle klara kraven om man införde en värmepump och/eller 
gjorde andra energisparande åtgärder men då energikraven hela tiden skärps 
kommer tillslut inte heller dessa förbättringar räcka för att uppnå kraven. Detta 
trots att det visat sig att den skadliga miljöpåverkan genom koldioxidutsläpp är 
lägre för timmerhusen i allmänhet. 
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4.2 Hur kan timmerhusens konstruktion förbättras för 

att minska energikonsumtionen? 

Beräkningarna i Genomförandet 3.2 har visat på en mängd olika sätt att förbättra 
timmerhuskonstruktionen. Nedan redovisas resultatet av detta arbete. 

4.2.1 Förbättringar av konstruktionsdelar 

I detta delkapitel redovisas vilka förbättringar på byggnadens konstruktion som 
tagits fram. 

Förbättringsförslag på grundkonstruktionen 

Grunden kan förbättras genom att plattan utförs med 100mm betong över 

250mm cellglas. Detta skulle minska U-värdet till 0,122 W/m2 . 

Förbättringsförslag för ytterväggkonstruktionen 

Ytterväggen har getts fyra möjliga förbättringar, två med isolering på insidan och 
två på utsidan. 
 
Förslag Nr 1 innebär att timmerväggen tilläggsisoleras på insidan med 45mm valfri 
isolering och ytterligare 70mm mellan träreglar. Invändig beklädnad sker med 
OSB och gips eller liknande med en innanför liggande PE-plast för fuktskydd. 

Lösningen skulle minska U-värdet till 0,233 W/m2 . 

 
Förslag Nr 2 innebär att timmerväggen tilläggsisoleras på insidan med 145mm 
valfri isolering och ytterligare 70mm mellan träreglar. Invändig beklädnad sker 
med OSB och gips eller liknande med en innanför liggande PE-plast för 

fuktskydd. Lösningen skulle minska U-värdet till 0,147 W/m2 . 
 
Förslag Nr 3 innebär att timmerväggen placeras på väggens insida. Utanför denna 
placeras en 80mm isolerskiva, utegipsskiva och ytterst en beklädnad av trä. Detta 

utförande ger ett U-värde på 0,237 W/m2  . Ingen diffusionsspärr är nödvändig 
ur fuktsynpunkt men en papp placeras med fördel på timrets utsida för att öka 
tätheten hos väggen. 
 
Förslag Nr 3 innebär att timmerväggen placeras på väggens insida. Utanför denna 
placeras först 145mm isolering mellan träreglar och sedan utegipsskiva följt av en 
80mm isolerskiva och ytterst en beklädnad av trä. Detta utförande ger ett U-värde 

på 0,139 W/m2  . Fukttestet i Bilaga 9 visar på att ingen diffusionsspärr krävs 
men ändå placeras en papp på timrets utsida för att öka väggens täthet. 

Förbättringsförslag för väggen mot vindutrymmet 

Förbättringsförslaget innebär att den befintliga 120mm timmerväggen 
kompletteras med 195+195mm isolering . En plast placeras mellan timret och 
isoleringen av fuktsynpunkt och täthetssynpunkt. Detta skulle ge ett U-värde på 

0,089 W/m2  . 
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Förbättringsförslag för takkonstruktionen 

Förbättringsförslaget för taket skulle innebära att isoleringen ökas till 600mm för 
både den horisontella som lutande takkonstruktionen. U-värdet för parallelltaket 

minskar till 0,069 W/m2  och för det horisontella taket till 0,068 W/m2 . 

Förbättringsförslag för fönster och dörrar 

Ett effektivt sätt att öka energieffektiviteten är att använda bättre fönster. Genom 

att använda sig av lågenergifönster skulle U-värdet kunna minskas till 0,8 W/m2 . 

4.2.2 Förbättringsförslag för köldbryggor 

Köldbryggorna visar inte på några möjliga förbättringar, de utförs redan på ett så 
energieffektivt sätt att en ansträngning i att förbättra dessa inte lönar sig.  

4.2.3 Lägesoptimering för maximal solinstrålning 

Genom att optimera husets läge i förhållande till väderstrecken kan mer energi tas 
tillvara från solen. Beräkningen tyder på att en viss energi finns att vinna på 
optimeringen. Dessutom kommer de stora delarna av energin att öka under 
sommaren vilket inte är gynnsamt. Dock är mängden energi man kan vinna så 
pass stor att man inte bör förbise solens inverkan vid planeringen.  

4.2.4 Förbättring av täthet 

Tätheten för ett timmerhus ligger enligt Fredrik Lindberg mellan 0,75 och 0,27 
oms/h. Genom att utföra byggnaden med stor noggrannhet och god planering 
bör det lägre värdet kunna utnyttjas som beräkningsvärde för timmerhus med ren 
timmerstomme. Ett sätt att öka tätheten kan vara att införa någon form av 
gummiremsa mellan stockarna som hindrar luftrörelsen genom väggen. 
 
Om huset tilläggsisoleras införs normalt ett plastskikt i väggen vilket ökar tätheten 
och det normala värdet för småhus 0,1 oms/h bör kunna tillämpas. 
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4.2.5 Tekniska förbättringar 

En teknisk förbättring som framhävs under 3.2.1 skulle kunna vara förbättring av 
husets FTX-system genom att göra det behovsstyrt. 
 
En annan möjlig förbättring skulle vara att öka den tillverkade energin i form av 
elektricitet från solen med solceller eller från vind med en vindsnurra.  
 
Införande av solfångare är endast lönsamt till den gräns då hela 
varmvattenbehovet tillfredsställs från dessa. En ökning av mängden solfångare 
skulle endast ge överflödig energi som inte kan tas tillvara då den tillhandahålls 
under den tid på året då ingen energi behövs för uppvärmning. 
 
Införandet av en värmepump skulle kunna öka energiprestandan för huset. Om 
man väljer en pump med ett högt COP-tal skulle man kunna sänka sin 
energiförbrukning ordentligt och även klara det då strängare energikravet för 
direktverkande el i BBR 19 enligt 2.3.16118. 

4.2.6 Resultat av energiberäkning av införda förbättringsförslag 

För att belysa vad dessa förbättringar skulle betyda för energibehovet tillämpades 
några av förbättringarna på Brickarp 3:9. Vilka förbättringar som valdes kan ses 
under kapitel 3.2.3. De införda förbättringarna gav effekten att husets specifika 
energianvändning minskade från de tidigare 116,1 kWh/m2 till 22.68 kWh/m2. 
Huset blir alltså med dessa förbättringar ett passivhus. Observera att hänsyn till 
övertemperaturer sommartid inte har tagits vilket eventuellt skulle kräva kylning 
och öka energianvändningen något.  

4.2.7 Summering 

Som beräkningarna visar skulle införandet av dessa förbättringar vida påverka 
energibehovet till det bättre. Resultatet har visat på några möjligheter men det 
finns såklart en mängd andra. De förbättringar som har den största effekten på 
energianvändningen är, om man vill undvika att tilläggsisolera, att öka byggnadens 
täthet, använda bättre fönster, att isolera mer i golv och tak samt att införa en 
värmepump och eltillverkning. I övrigt finns små vinster i att minska köldbryggor 
och optimera solinstrålningen. Om man istället vill tilläggsisolera är det såklart 
tilläggsisoleringen som gör den största påverkan, men införandet av värmepump 
och/eller eltillverkning, använda bättre fönster, samt mer isolering i tak och golv 
ger också de ett minskat energibehov. Man får helt enkelt väga samman de som 
man anser sig ha råd med och man måste då komma ihåg att större 
energibesparande investering vid byggskedet ofta leder till en lägre driftkostnad 
under brukandet.

                                              
118 Warfvinge, Catarina, Mats Dalholm, Projektering av VVS-installationer, 2011, 4.74. 
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5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Nedan diskuteras resultatet av rapporten indelad i respektive frågeställning. 

5.1.1 Hur energieffektivt och koldioxideffektivt är dagens 
timmerhus och hur klarar timmerhusen de nya energikraven i 
BBR19? 

Resultatet i min rapport visar på liknande resultat som tidigare kommit fram i de 
studerade rapporterna. Timmerhuset är inte en energieffektiv konstruktion då den 
har bara timmerfasad, detta trots att man kan tillgodoräkna sig värmelagring. Det 
uppfyller helt enkelt inte de nu införda lagkraven. Jag har inte räknat på det men 
förmodligen kommer huset att uppfylla de nya energikraven om man inför alla de 
förbättringsförslag som inte innefattar mer isolering av timmerfasaden. Om man 
utformar huset noggrant med tekniska lösningar och god täthet borde man alltså 
kunna uppfylla dagens krav. Men snart kommer ännu strängare lagkrav, jag vet 
inte när och hur stränga, men de kommer och då kommer dessa förbättringar inte 
att räcka. Timmerhuset kommer alltså i framtiden bli tvunget till att 
tilläggsisoleras, antingen man gör det på utsidan eller insidan eller med någon form 
av sandwichkonstruktion med isolering mellan två timmerväggar. Det senare 
alternativet har i denna rapport valts bort med tanken att denna 
konstruktionslösningen skulle bli allt för dyr och krånglig att montera. Då skulle 
förmodligen en ensamstående timmervägg med tilläggsisolering och en ”fejkad” 
timmerfasad, dvs en träpanel som sågas likadant som timmerstockarna, bli desto 
billigare och lättare att montera. 
 
Resultatet visar att koldioxidutsläppet för timmerhusen är mycket lägre än för 
vanliga hus. Timmerhuset är med andra ord mer energikrävande under sin 
livscykel men energin som krävs är desto miljövänligare. Detta talar till 
timmerhusets fördel. Tyvärr är detta en parameter som inte tas hänsyn till i dagens 
energikrav, man tittar bara till specifik energianvändning, vilket enligt min mening 
är helt fel. Vad man borde göra är att sätta upp ytterligare en parameter i lagkraven 
som handlar om antingen årligt koldioxidutsläpp eller totalt livscykelutsläpp. Man 
kunde kalla det specifikt koldioxidutsläpp. Sedan kunde man koppla ihop den 
specifika energianvändningen med det specifika koldioxidutsläppet så att när man 
har ett lågt värde för specifikt koldioxidutsläpp kan man tillåtas ett högre 
energibehov och vice versa. Då skulle timmerhusen kunna få en mer rättvis 
bedömning i sin miljöpåverkan.  
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Utvecklingen för timmerhusen har ju hittills sett bra ut och kommer att fortsätta i 
samma riktning bara man tar steget över till att börja tilläggsisolera. Problemet 
med att tilläggsisolera är att timmerhuset kan komma att förlora sin karaktär och 
gå mer mot att bli ett regelverkshus med timrad fasad(om isolering inne) eller 
invändig timmerbeklädnad(om isolering på utsidan). Detta skulle ha följden att 
man pga. kostnaden för timret lika väl kunde bygga ett vanligt regelverkshus och 
man väljer bort timret. Man får bara hoppas att folk i framtiden kommer att ha 
samma syn på timmerhuset som de har idag, att man vill ha ett hus som knyter 
ihop det gamla med det nya. Har man det kommer timmerhuset att gå en ljus 
framtid till mötes.  
 
Timmerhuset är enligt min mening en mycket bra konstruktion som kommit 
alldeles för långt i skymundan pga. sin energianvändning och sin syn på sig att vara 
omodernt och jag tycker inte alls om att timmerhusen ska behöva straffas så hårt 
för sitt höga energibehov. De är ju trots allt en del av vårt kulturarv och visar på 
riktig hantverksskicklighet. Och har man synen på timmerhus att de skulle vara 
omorderna bör man tänka om. 

5.1.2 Hur kan timmerhusens konstruktion förbättras för att 
minska energikonsumtionen? 

Resultatet av beräkningarna har visat på en mängd olika förbättringsmöjligheter. 
Vad som jag direkt reagerade på när jag genomförde min beräkning av det 
ordinarie huset var att väggen mot vindsutrymmet inte var isolerad. Denna 
ordsakade ett stort värmeläckage enligt beräkningen, men är så lätt att förbättra. 
Det är konstruktioner som liknar den här som ställer till med problem för 
timmerhustillverkarna och orsakar onödiga värmeläckage. En enkel 
överslagsberäkning mellan den utförda konstruktionen och den föreslagna 
konstruktionen visar att ca 15 % av energibehovet för värme försvinner direkt. 
Det är de små förbättringarna som gör en bra helhet och man får inte luras att 
tänka att ”väggen är så liten så det gör inte så mycket” utan nu börjar energikraven 
bli så hårda att man måste se till varje liten del och göra den så bra som möjligt.  
 
Jag vill slutligen säga att min intention med denna rapport inte har varit att på 
något sätt ställa timmerhusbranschen i dålig dager genom att säga att de inte klarar 
energikraven. Detta är ren fakta. Min intention har istället varit att försöka att 
hjälpa timmerhusbranschen att i framtiden klarar energikraven. Jag hoppas att 
några av mina förslag ska kunna komma till användning i framtiden. 
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5.2 Metoddiskussion 

De valda metoderna har enligt mitt tycke varit fruktsamma. Nedan för jag en 
diskussion kring varje metod för sig.  

5.2.1 Litteraturstudie 

Jag har med hjälp av litteraturstudien fått ett bra underlag för att besvara mina 
frågeställningar det ända jag kan tycka varit problem är att hitta vetenskaplig 
litteratur. Det finns inte mycket skrivet idag som direkt riktar in sig på timmerhus 
utan de är av mer allmän natur. Vad det kan bero på kan ju vara min metod att 
söka data. Att jag inte använda tillräckligt genomtänkta sökord och då fick en för 
stor mängd träffar och bra källor kom bort i mängden eller att jag inte fick några 
träffar alls vilket oftast var fallet.    

5.2.2 Fallstudie 

En tanke som kom upp vad gäller fallstudien var att jag borde inkluderat fler olika 
fallstudier och på så sätt kunnat få ett bättre underlag för min jämförelse. Jag 
kunde också noggrannare undersökt dataunderlag för beräkningen för att få fram 
mer exakt data såsom den verkliga varmvattenanvändningen istället för 
schablonvärdet osv. Det kunde också varit intressant att undersöka mer specifikt 
varför skillnaden mellan energideklarationen och min beräkning är så stor.  

5.2.3 Beräkningar 

Beräkningarna som är gjorda för hand har ju som förståeligt vissa felkällor men jag 
tycker ändå att beräkningarna bör visa på ett realistiskt värde. Införandet av 
beräkningsprogram hade ju skyndat på arbetet och möjliggjort att fler fallstudier 
kunnat beräknas. Problemet som omöjliggjorde detta var det faktum att jag inte 
hade tillgång till ett energianalysprogram som på ett enkelt sätt kunde behandla 
åttakantiga hus. Jag ansåg helt enkelt inte att göra om huset till ett fyrkantigt hus 
som kunde behandlas i programmen skulle visa på något realistiskt värde och 
gjorde handberäkningar istället. Och då kommer som sagt problemet med 
felkällor in men jag ansåg att dessa fel skulle ha en mindre påverkan, plus att jag 
tycker att det är givande att räkna för hand, man får en större förståelse för hur 
systemet fungerar. 
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6 Slutsatser och rekommendationer 

Resultatet av rapporten har visat på att timmerhusen av idag är mer energieffektiva 
än vad de var historiskt sett, vilket tyder på att de gjort stora framgångar. De kan 
dock inte längre mäta sig med energieffektiviteten hos moderna regelverkshus om 
man ser till ett livscykelperspektiv. Husen som undersöktes hade inte med dagens 
krav fått byggas och framtidens krav, som kommer att bli strängare, kommer att 
begränsa timmerhusen ytterligare. Det kan verka hårt men i framtiden kommer 
timmerhus med ren timmervägg i princip att förbjudas som permanentboende om 
kraven fortsätter att se ut som de gör. Detta trots att det visat sig att den skadliga 
miljöpåverkan genom koldioxidutsläpp är lägre för timmerhuset. Observera då att 
timmerhusen fortfarande kommer att kunna tillverkas men då måste de klassas 
som fritidshus, fritidshus omfattas nämligen inte av energikraven än så länge. 
 
Resultatet av beräkningarna har visat på en mängd olika förbättringsmöjligheter. 
Några som innebär stora ingrepp på konstruktionen och några lite mildare. Klart 
är i alla fall att förbättringsmöjligheter finns och beräkningarna har t.o.m. visat på 
att timmerhusen kan uppnå passivhusstandard. 
 
Som vidareutveckling inom ämnet ges följande förslag: 
 
- Man kunde genomföra ett arbete där man tar fram typhus med olika 
energiprestanda för olika klimatzoner osv.  
 
– Man kunde gå djupare in på fuktanalyserna och kolla på hur timret i sig reagerar 
på tilläggsisoleringen så att t.ex. inte den fukt som vid slagregn träffar 
timmerfasaden, vid invändig isolering, orsakar skada på den kalla timmerväggen. 
Och hur beter sig timret ur sättningssynpunkt och sprickbildningssynpunkt då det 
är varmt på båda sidor som man väljer utvändig tilläggsisolering?  
 
– Vad har tilläggsisoleringen för effekt på den slutliga energianvändningen och 
kostnaden?
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U-värdeberäkningar 

 

  Grund 
     Platta på mark. 
     Skikt Tjocklek λ-värde Area R-värde Viktat R-värde 

Rsi - - - 0,17 0,17 

Platta 0,15 1,7 - 0,088 0,088 

Cellplast 0,2 0,036 - 5,556 5,556 

Dränerande skikt - - - 0,2 0,2 

Mark 0-1 m - - 38,5 0,7   

Mark 1-6 m - - 90,3 2,2 1,752 

Rse - - - 0,04 0,04 

  
BYA: 128,8 R-värde: 7,806 

      Kommentar: U-värdet blir något lägre vid handberäkningar vilket förmodligen beror på R-värdena hos mark, då 
dessa endast är schablonmässiga till skillnad från dataprogrammet. 
 

Timmeryttervägg 
     190 mm timmervägg. 
     Skikt Tjocklek λ-värde R-värde 

   Rsi - - 0,13 
   Timmervägg 0,19 0,126 1,51 
   Rse - - 0,04 U-värde1 U-värde enl. dekl. 

  
R-värde: 1,68 0,567 0,57 

       Kommentar: Det beräknade U-värdet stämmer bra överrens med det i energideklarationen som 
dessutom stämmer överrens med det praktiska U-värdet i "Tema trä, Timmerväggens 
praktiska U-värde, 2003". 

     1 U-värdet minskas med 10 % respektive 5 % för värmelagring och för att timmerväggen är bättre än solitt trä, förändringen är gjord 
på lambda. 
 

Timmervägg mot vindsutrymme 
 120 mm timmervägg. 

 Skikt Tjocklek λ-värde R-värde 
 Rsi - - 0,13 
 Timmervägg 0,12 0,126 0,95 
 Yttertak - - 0,30 
 Rse - - 0,04 U-värde1 U-värde enl. dekl. 

  
R-värde: 1,42 0,671 0,57 

     Kommentar: Det här beräknade U-värdet stämmer inte med det beräknade man kan inte tyda i 
energideklarationen hur denna vägg behandlats. Det kan också tänkas att denna vägg 
viktats med timmerytterväggen i beräkningarna 

1 U-värdet minskas med 10 % respektive 5 % för värmelagring och för att timmerväggen är bättre än solitt trä. 

Parallelltak 
   Parallelltak med luftspalt och taktegel. 400 mm cellulosaisolering. 

Sammansatt tak kräver beräkning med viktat U-värde. 
 λ-värde metoden 

    Skikt Tjocklek λ-värde Procent av area1 viktat λ-värde 

Rsi - - - - 

Inv. bekl2 0,012 0,14 - - 

Isolering 0,4 0,04 95 %   

Takstolar 0,4 0,14 5 % 0,045 

Yttertak - - -   

Rse - - -   

    
R-värde: 
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U-värde metoden 

Skikt Tjocklek λ-värde Procent av area1 R-värde 

Isolering     95 %   

Rsi - - - 0,100 

Inv. bekl2 0,012 0,14 - 0,086 

Isolering 0,4 0,04 - 10,000 

Yttertak - - - 0,300 

Rse - - - 0,040 

      R-värde isol: 10,526 

Takstolar     5 %   

Rsi - - - 0,100 

Inv. bekl2 0,012 0,14 - 0,086 

Takstolar 0,4 0,14 - 2,857 

Yttertak - - - 0,300 

Rse - - - 0,040 

   
R-värde trä: 3,383 

     
 

 

U-värde U-värde enl. dekl. 

Viktat U-värde: 0,102 0,105 

   Kommentar: Det här beräknade U-värdet stämmer bra överrens med det i energideklarationen. 
1 Taket består av lättbalkar, cc1200 mm, med mellanliggande isolering. Överslagsmässigt sätts  
andelen takstolar till 5 %.  

2 Beklädnad med träpanel, pärlspont 12mm eller liknande. 

Horisontellt tak 
  Horisontellt tak med 400 mm cellulosaisolering mellan takreglar och kall vind. 

Sammansatt tak kräver beräkning med viktat U-värde. 
 λ-värde metoden 

    Skikt Tjocklek λ-värde Procent av area1 viktat λ-värde 

Rsi - - - - 

Inv. bekl2 0,012 0,14 - - 

Isolering 0,195 0,04 90   

Takstolar 0,195 0,14 10 0,05 

Isolering 0,205 0,04 - - 

Yttertak - - - - 

Rse - - - - 

    
R-värde: 

U-värde metoden 
    Skikt Tjocklek λ-värde Procent av area1 R-värde 

Isolering     90 %   

Rsi - - - 0,100 

Inv. bekl2 0,012 0,14 - 0,086 

Isolering 0,4 0,04 - 10,000 

Yttertak - - - 0,300 

Rse - - - 0,040 

      R-värde isol: 10,526 

Takstolar     10 %   

Rsi - - - 0,100 

Inv. bekl2 0,012 0,14 - 0,086 

Takstolar 0,195 0,14 - 1,393 

Isolering 0,205 0,04 - 5,125 

Yttertak - - - 0,300 

Rse - - - 0,040 

   
R-värde trä: 7,044 

 

 

   

 

 

U-värde U-värde enl. dekl. 

Viktat U-värde: 0,101 0,105 

Kommentar: Det här beräknade U-värdet stämmer bra överrens med det i energideklarationen. 
1 Taket består av limträbalkar, cc1200 mm, med mellanliggande isolering. Överslagsmässigt sätts  
andelen takstolar till 15 %.  

2 Beklädnad med träpanel, pärlspont 12mm eller liknande. 
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Solberäkning för Brickarp 3:9 

Tranås Januari 
             

 
Instrålning 

     
Energimängd (instrålning*antal dagar*area) 

     fönstervinkel Helklart Halvklart Mulet   Fönsterarea   Helklart Halvklart Mulet Summa:   

  S Vertikalt 2426 1489 357 Wh/m2 0,24 S 2504 3181 1525 7209 Wh 
  SO,SV Vertikalt 1688 1056 275 Wh/m2 5,76 SO,SV 41808 54135 28195 124138 Wh 
  O,V Vertikalt 436 323 135 Wh/m2 6,72 O,V 12599 19318 16148 48065 Wh 
  NO,NV Vertikalt 126 141 101 Wh/m2 5,76 NO,NV 3121 7228 10355 20704 Wh 
  N Vertikalt 126 141 101 Wh/m2 2,88 N 1560 3614 5178 10352 Wh 
  S 30° 1543 1011 311 Wh/m2 0 S 0 0 0 0 Wh 
  SO,SV 30° 1159 787 268 Wh/m2 0 SO,SV 0 0 0 0 Wh 
  O,V 30° 423 357 186 Wh/m2 1,44 O,V 2619 4575 4768 11962 Wh F1.1 Qsol 

NO,NV 30° 161 204 157 Wh/m2 0 NO,NV 0 0 0 0 Wh 0,65 145 

N 30° 161 204 157 Wh/m2 0 N 0 0 0 0 Wh F1.2 Qsol 

dagar:   4,3 8,9 17,8 31 22,8     Totalt:   222 KWh 0,1 22 

                                  F1.1 = Avskärmningsfaktor för fönstret antas till 60 % för fönster utan persienn 
       F1.2 = Avskärmningsfaktor för fönstret med persienn 10 %. 

          

Tranås Februari 
             

 
Instrålning 

     
Energimängd (instrålning*antal dagar*area) 

     fönstervinkel Helklart Halvklart Mulet   Fönsterarea   Helklart Halvklart Mulet Summa:   

  S Vertikalt 2426 1489 357 Wh/m2 0,24 S 2271 3073 1328 6672 Wh 
  SO,SV Vertikalt 1688 1056 275 Wh/m2 5,76 SO,SV 37919 52310 24552 114781 Wh 
  O,V Vertikalt 436 323 135 Wh/m2 6,72 O,V 11427 18667 14062 44155 Wh 
  NO,NV Vertikalt 126 141 101 Wh/m2 5,76 NO,NV 2830 6985 9017 18832 Wh 
  N Vertikalt 126 141 101 Wh/m2 2,88 N 1415 3492 4509 9416 Wh 
  S 30° 3034 2089 726 Wh/m2 0 S 0 0 0 0 Wh 
  SO,SV 30° 2462 1751 662 Wh/m2 0 SO,SV 0 0 0 0 Wh 
  O,V 30° 1304 1068 532 Wh/m2 1,44 O,V 7323 13226 11874 32424 Wh F1.1 Qsol 

NO,NV 30° 447 567 437 Wh/m2 0 NO,NV 0 0 0 0 Wh 0,65 147 

N 30° 376 526 429 Wh/m2 0 N 0 0 0 0 Wh F1.2 Qsol 

dagar:   3,9 8,6 15,5 28 22,8     Totalt:   226 KWh 0,1 23 
 

Tranås Mars 
             

 
Instrålning 

     
Energimängd (instrålning*antal dagar*area) 

     fönstervinkel Helklart Halvklart Mulet   Fönsterarea   Helklart Halvklart Mulet Summa:   

  S Vertikalt 4793 3260 1029 Wh/m2 0,24 S 8397 8528 3161 20087 Wh 
  SO,SV Vertikalt 3946 2745 932 Wh/m2 5,76 SO,SV 165921 172342 68714 406978 Wh 
  O,V Vertikalt 2315 1755 745 Wh/m2 6,72 O,V 113565 128550 64082 306197 Wh 
  NO,NV Vertikalt 891 902 584 Wh/m2 5,76 NO,NV 37465 56631 43057 137153 Wh 
  N Vertikalt 591 722 550 Wh/m2 2,88 N 12425 22665 20275 55365 Wh 
  S 30° 4586 3321 1292 Wh/m2 0 S 0 0 0 0 Wh 
  SO,SV 30° 4022 2984 1227 Wh/m2 0 SO,SV 0 0 0 0 Wh 
  O,V 30° 2722 2210 1080 Wh/m2 1,44 O,V 28614 34688 19907 83208 Wh F1.1 Qsol 

NO,NV 30° 1303 1376 921 Wh/m2 0 NO,NV 0 0 0 0 Wh 0,65 656 

N 30° 677 1011 852 Wh/m2 0 N 0 0 0 0 Wh F1.2 Qsol 

dagar:   7,3 10,9 12,8 31 22,8     Totalt:   1009 KWh 0,1 101 

 

Tranås April 
             

 
Instrålning 

     
Energimängd (instrålning*antal dagar*area) 

     fönstervinkel Helklart Halvklart Mulet   Fönsterarea   Helklart Halvklart Mulet Summa:   

  S Vertikalt 4571 3407 1318 Wh/m2 0,24 S 6253 11366 3290 20909 Wh 
  SO,SV Vertikalt 4525 3359 1310 Wh/m2 5,76 SO,SV 148565 268935 78474 495974 Wh 
  O,V Vertikalt 3471 2699 1186 Wh/m2 6,72 O,V 132953 252108 82887 467949 Wh 
  NO,NV Vertikalt 1845 1710 1000 Wh/m2 5,76 NO,NV 60575 136909 59904 257388 Wh 
  N Vertikalt 963 1182 900 Wh/m2 2,88 N 15809 47318 26957 90083 Wh 
  S 30° 5935 4512 1938 Wh/m2 0 S 0 0 0 0 Wh 
  SO,SV 30° 5581 4297 1898 Wh/m2 0 SO,SV 0 0 0 0 Wh 
  O,V 30° 4466 3629 1770 Wh/m2 1,44 O,V 36657 72638 26508 135803 Wh F1.1 Qsol 

NO,NV 30° 2912 2707 1595 Wh/m2 0 NO,NV 0 0 0 0 Wh 0,65 954 

N 30° 1825 2070 1473 Wh/m2 0 N 0 0 0 0 Wh F1.2 Qsol 

dagar:   5,7 13,9 10,4 30 22,8     Totalt:   1468 KWh 0,1 147 
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Tranås Maj 
             

 
Instrålning 

     
Energimängd (instrålning*antal dagar*area) 

     fönstervinkel Helklart Halvklart Mulet   Fönsterarea   Helklart Halvklart Mulet Summa:   

  S Vertikalt 4079 3323 1516 Wh/m2 0,24 S 8419 10687 3275 22380 Wh 
  SO,SV Vertikalt 4595 3613 1572 Wh/m2 5,76 SO,SV 227618 278866 81492 587976 Wh 
  O,V Vertikalt 4303 3406 1534 Wh/m2 6,72 O,V 248679 306703 92776 648159 Wh 
  NO,NV Vertikalt 2815 2489 1361 Wh/m2 5,76 NO,NV 139444 192111 70554 402109 Wh 
  N Vertikalt 1610 1762 1224 Wh/m2 2,88 N 39876 67999 31726 139602 Wh 
  S 30° 6742 5302 2432 Wh/m2 0 S 0 0 0 0 Wh 
  SO,SV 30° 6598 5215 2415 Wh/m2 0 SO,SV 0 0 0 0 Wh 
  O,V 30° 5848 4763 2329 Wh/m2 1,44 O,V 72422 91907 30184 194512 Wh F1.1 Qsol 

NO,NV 30° 2178 3966 4515 Wh/m2 0 NO,NV 0 0 0 0 Wh 0,65 1297 

N 30° 3765 3518 2093 Wh/m2 0 N 0 0 0 0 Wh F1.2 Qsol 

dagar:   8,6 13,4 9 31 22,8     Totalt:   1995 KWh 0,1 199 

 

Tranås Juni 
             

 
Instrålning 

     
Energimängd (instrålning*antal dagar*area) 

     fönstervinkel Helklart Halvklart Mulet   Fönsterarea   Helklart Halvklart Mulet Summa:   

  S Vertikalt 3802 3261 1617 Wh/m2 0,24 S 6296 12209 2911 21416 Wh 
  SO,SV Vertikalt 4497 3661 1693 Wh/m2 5,76 SO,SV 178729 328963 73138 580829 Wh 
  O,V Vertikalt 4726 3767 1714 Wh/m2 6,72 O,V 219135 394902 86386 700423 Wh 
  NO,NV Vertikalt 3433 2932 1563 Wh/m2 5,76 NO,NV 136441 263458 67522 467421 Wh 
  N Vertikalt 2243 2240 1426 Wh/m2 2,88 N 44573 100639 30802 176013 Wh 
  S 30° 7083 5664 2680 Wh/m2 0 S 0 0 0 0 Wh 
  SO,SV 30° 7046 5643 2676 Wh/m2 0 SO,SV 0 0 0 0 Wh 
  O,V 30° 6563 5351 2620 Wh/m2 1,44 O,V 65210 120205 28296 213711 Wh F1.1 Qsol 

NO,NV 30° 5462 4688 2494 Wh/m2 0 NO,NV 0 0 0 0 Wh 0,65 1404 

N 30° 4995 4401 2440 Wh/m2 0 N 0 0 0 0 Wh F1.2 Qsol 

dagar:   6,9 15,6 7,5 30 22,8     Totalt:   2160 KWh 0,1 216 

 

Tranås Juli 
             

 
Instrålning 

     
Energimängd (instrålning*antal dagar*area) 

     fönstervinkel Helklart Halvklart Mulet   Fönsterarea   Helklart Halvklart Mulet Summa:   

  S Vertikalt 3894 3275 1575 Wh/m2 0,24 S 6822 12183 3100 22105 Wh 
  SO,SV Vertikalt 4531 3639 1645 Wh/m2 5,76 SO,SV 190519 324890 77697 593106 Wh 
  O,V Vertikalt 4579 3636 1645 Wh/m2 6,72 O,V 224627 378726 90646 693999 Wh 
  NO,NV Vertikalt 3214 2790 1486 Wh/m2 5,76 NO,NV 135142 249091 70187 454420 Wh 
  N Vertikalt 2013 2063 1349 Wh/m2 2,88 N 42321 92092 31858 166272 Wh 
  S 30° 6944 5519 2582 Wh/m2 0 S 0 0 0 0 Wh 
  SO,SV 30° 6868 5473 2573 Wh/m2 0 SO,SV 0 0 0 0 Wh 
  O,V 30° 6291 5125 2506 Wh/m2 1,44 O,V 66131 114390 29591 210112 Wh F1.1 Qsol 

NO,NV 30° 5100 4410 2370 Wh/m2 0 NO,NV 0 0 0 0 Wh 0,65 1391 

N 30° 4527 4063 2305 Wh/m2 0 N 0 0 0 0 Wh F1.2 Qsol 

dagar:   7,3 15,5 8,2 31 22,8     Totalt:   2140 KWh 0,1 214 

 

Tranås Augusti 
             

 
Instrålning 

     
Energimängd (instrålning*antal dagar*area) 

     fönstervinkel Helklart Halvklart Mulet   Fönsterarea   Helklart Halvklart Mulet Summa:   

  S Vertikalt 4308 3352 1410 Wh/m2 0,24 S 6927 12550 2944 22421 Wh 
  SO,SV Vertikalt 4585 3497 1438 Wh/m2 5,76 SO,SV 176944 314226 72061 563232 Wh 
  O,V Vertikalt 3928 3072 1359 Wh/m2 6,72 O,V 176854 322044 79453 578351 Wh 
  NO,NV Vertikalt 2354 2108 1177 Wh/m2 5,76 NO,NV 90846 189416 58982 339244 Wh 
  N Vertikalt 1265 1454 1054 Wh/m2 2,88 N 24409 65325 26409 116144 Wh 
  S 30° 6323 4891 2175 Wh/m2 0 S 0 0 0 0 Wh 
  SO,SV 30° 6080 4744 2146 Wh/m2 0 SO,SV 0 0 0 0 Wh 
  O,V 30° 5156 4188 2041 Wh/m2 1,44 O,V 49745 94079 25570 169394 Wh F1.1 Qsol 

NO,NV 30° 3691 3316 1875 Wh/m2 0 NO,NV 0 0 0 0 Wh 0,65 1163 

N 30° 2725 2746 1766 Wh/m2 0 N 0 0 0 0 Wh F1.2 Qsol 

dagar:   6,7 15,6 8,7 31 22,8     Totalt:   1789 KWh 0,1 179 
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Tranås September 
             

 
Instrålning 

     
Energimängd (instrålning*antal dagar*area) 

     fönstervinkel Helklart Halvklart Mulet   Fönsterarea   Helklart Halvklart Mulet Summa:   

  S Vertikalt 4722 3341 1157 Wh/m2 0,24 S 7026 11787 2527 21340 Wh 
  SO,SV Vertikalt 4220 3026 1098 Wh/m2 5,76 SO,SV 150705 256217 57553 464475 Wh 
  O,V Vertikalt 2818 2164 935 Wh/m2 6,72 O,V 117409 213769 57177 388355 Wh 
  NO,NV Vertikalt 1274 1233 760 Wh/m2 5,76 NO,NV 45497 104401 39836 189734 Wh 
  N Vertikalt 741 913 699 Wh/m2 2,88 N 13231 38653 18319 70203 Wh 
  S 30° 5203 3857 1574 Wh/m2 0 S 0 0 0 0 Wh 
  SO,SV 30° 4715 3562 1518 Wh/m2 0 SO,SV 0 0 0 0 Wh 
  O,V 30° 3475 2821 1377 Wh/m2 1,44 O,V 31025 59715 18044 108784 Wh F1.1 Qsol 

NO,NV 30° 1955 1924 1206 Wh/m2 0 NO,NV 0 0 0 0 Wh 0,65 808 

N 30° 973 1352 1097 Wh/m2 0 N 0 0 0 0 Wh F1.2 Qsol 

dagar:   6,2 14,7 9,1 30 22,8     Totalt:   1243 KWh 0,1 124 

 

Tranås Oktober 
             

 
Instrålning 

     
Energimängd (instrålning*antal dagar*area) 

     fönstervinkel Helklart Halvklart Mulet   Fönsterarea   Helklart Halvklart Mulet Summa:   

  S Vertikalt 4428 2905 837 Wh/m2 0,24 S 4782 8854 2772 16409 Wh 
  SO,SV Vertikalt 3328 2248 713 Wh/m2 5,76 SO,SV 86262 164446 56675 307382 Wh 
  O,V Vertikalt 1609 1217 518 Wh/m2 6,72 O,V 48656 103864 48037 200557 Wh 
  NO,NV Vertikalt 504 558 393 Wh/m2 5,76 NO,NV 13064 40819 31239 85121 Wh 
  N Vertikalt 422 509 384 Wh/m2 2,88 N 5469 18617 15262 39348 Wh 
  S 30° 3700 2608 955 Wh/m2 0 S 0 0 0 0 Wh 
  SO,SV 30° 3091 2246 886 Wh/m2 0 SO,SV 0 0 0 0 Wh 
  O,V 30° 1835 1502 745 Wh/m2 1,44 O,V 11891 27469 14805 54164 Wh F1.1 Qsol 

NO,NV 30° 717 847 620 Wh/m2 0 NO,NV 0 0 0 0 Wh 0,65 457 

N 30° 493 716 595 Wh/m2 0 N 0 0 0 0 Wh F1.2 Qsol 

dagar:   4,5 12,7 13,8 31 22,8     Totalt:   703 KWh 0,1 70 

 

Tranås November 
             

 
Instrålning 

     
Energimängd (instrålning*antal dagar*area) 

     fönstervinkel Helklart Halvklart Mulet   Fönsterarea   Helklart Halvklart Mulet Summa:   

  S Vertikalt 3084 1919 479 Wh/m2 0,24 S 2072 4237 2069 8379 Wh 
  SO,SV Vertikalt 2157 1374 375 Wh/m2 5,76 SO,SV 34788 72811 38880 146479 Wh 
  O,V Vertikalt 687 509 211 Wh/m2 6,72 O,V 12927 31468 25523 69918 Wh 
  NO,NV Vertikalt 187 214 156 Wh/m2 5,76 NO,NV 3016 11340 16174 30530 Wh 
  N Vertikalt 186 213 156 Wh/m2 2,88 N 1500 5644 8087 15231 Wh 
  S 30° 2081 1389 448 Wh/m2 0 S 0 0 0 0 Wh 
  SO,SV 30° 1605 1109 395 Wh/m2 0 SO,SV 0 0 0 0 Wh 
  O,V 30° 688 572 293 Wh/m2 1,44 O,V 2774 7578 7595 17946 Wh F1.1 Qsol 

NO,NV 30° 235 308 242 Wh/m2 0 NO,NV 0 0 0 0 Wh 0,65 188 

N 30° 232 306 242 Wh/m2 0 N 0 0 0 0 Wh F1.2 Qsol 

dagar:   2,8 9,2 18 30 22,8     Totalt:   288 KWh 0,1 29 

 

Tranås December 
             

 
Instrålning 

     
Energimängd (instrålning*antal dagar*area) 

     fönstervinkel Helklart Halvklart Mulet   Fönsterarea   Helklart Halvklart Mulet Summa:   

  S Vertikalt 1901 1156 267 Wh/m2 0,24 S 1186 2386 1269 4841 Wh 
  SO,SV Vertikalt 1320 817 205 Wh/m2 5,76 SO,SV 19768 40471 23380 83619 Wh 
  O,V Vertikalt 279 209 90 Wh/m2 6,72 O,V 4875 12079 11975 28928 Wh 
  NO,NV Vertikalt 88 97 68 Wh/m2 5,76 NO,NV 1318 4805 7755 13878 Wh 
  N Vertikalt 88 97 68 Wh/m2 2,88 N 659 2402 3878 6939 Wh 
  S 30° 1161 751 222 Wh/m2 0 S 0 0 0 0 Wh 
  SO,SV 30° 853 571 188 Wh/m2 0 SO,SV 0 0 0 0 Wh 
  O,V 30° 270 231 124 Wh/m2 1,44 O,V 1011 2861 3535 7407 Wh F1.1 Qsol 

NO,NV 30° 116 141 107 Wh/m2 0 NO,NV 0 0 0 0 Wh 0,65 95 

N 30° 116 141 107 Wh/m2 0 N 0 0 0 0 Wh F1.2 Qsol 

dagar:   2,6 8,6 19,8 31 22,8     Totalt:   146 KWh 0,1 15 
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Köldbryggeberäkningar för Brickarp 3:9 

Grund - Vägg/Syll 

     

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       Parameter Värde Enhet 
    h 0,3 m 
    A 121 m2 
    P 40,62 m 
    λ 2,3 W/m ˚C 
    w 0,19 m 
    Rk 2,78 m2˚C/W 
    Rf 5,644 m2˚C/W 
           R = Rf + 0,17 = 5,814 

     d = Rk * 0,037 = 0,10286 
    b = A/P = 2,9788 

     ψ = -0,1062 + 0,1558 * 5,814-1,4+ 0,1514*0,10286 + 0,01856 * 2,97880,4 +  
 + 0,09401 * (2,3/0,3)-0,2 = 0,0139 

Ytterhörn/Knut 

          

 
 

          
           
           
           
           
                      Parameter Värde Enhet 

        d 0,19 m 
        λträ 0,14 W/m ˚C 
        λisolering 0,04 W/m ˚C 
                    

λ-värde metoden 
                    Då materialen är olika tjocka viktas lambda enligt nedan. 

                  0,98*0,14*0,19/0,22 + 0,02*0,04*0,03/0,22 = 0,1186 
                  ψλ= -0,009685+0,4038*λviktat

0,8-0,02053*(λviktat/d)1,4 0,05306 
                            U-värdemetoden 

                    ψU trä= -0,009685+0,4038*λträ0,8-0,02053*(λträ/d)1,4 0,06069 
                 ψU isolering= -0,009685+0,4038*λisolering0,8-0,02053*(λisolering/d)1,4 – 0,0375 
                 98 % trä och 2 % isolering ger ψU= 

 
0,0587262 

      

 

 
 

 

 
ψ-värde 

       Viktat ψ-värde: 
 

0,056 
                   

Kommentar: Värdet ligger i intervallet som anges i modellen. Värdet ligger närmre  
överkant än underkant vilket tyder på att värdet är relevant. 
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Runt Fönster och Dörrar 

        

 
 

         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          Parameter Värde Enhet 

       λ 0,14 W/m ˚C 
       d1 0,02 m 
       d2 0,095 m 
       d3 0,075 m 
       

          ψ = -0,02782 - 2,199*10-4 * 0,075-1,2+ 0,04027*(0,14/0,095)0,4 + 2,909 * (0,14* 0,02)1,6 +  
+ 2,242*10-3 * (0,075/0,02)-1,4 + 0,4665 *0,0752 = 0,0175 
 

Vägg/Vägg mot vindsutrymme och parallelltak/horisontellt tak 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

        Enbart isolering 
  Parameter Värde Enhet 

 λ 0,04 W/m ˚C 
 dv1 0,095 m 
 dv2 0,095 m 
 db1 0,195 m 
 db2 0,205 m 
     ψ = -0,001607 + 0,1539 * 0,040,8+ 3,118*(0,04*0,205)1,6 + 0,1926*(0,04*0,195)0,6 + 1,526*10-5 * (0,095/0,205)-2+2,839*10-4*(0,095/0,205)-2 

*0,9686*10-3*(0,095/0,195)1,6= 0,0237 

    
Enbart trä 

   Parameter Värde Enhet 
 λ 0,121 W/m ˚C 
 dv1 0,095 m 
 dv2 0,095 m 
 db1 0,195 m 
 db2 0,205 m 
 

        ψ = -0,001607 + 0,1539 * 0,1218+ 3,118*(0,121*0,205)1,6 + 0,1926*(0,121*0,195)0,6 + 1,526*10-5 * (0,095/0,205)-2+2,839*10-4*(0,095/0,205)-2 

*0,9686*10-3*(0,095/0,195)1,6= 0,0572 
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Energiberäkning av Brickarp 3:9 

Formler 
    

Totalt energibehov: 
 

Etot=Et+Eov+Ev+Evv+Evvs-Eg-Esolfångare 

Energibehov för transmission: Et= (U*A+Ψ*l)*Gt 
 

Gradtimmar: 
 

Gt= (Tin-Tut)* 24 
 

Energibehov för ofrivillig ventilation: Eov=0,33*nov*V*Gt 
 

Energibehov pga. ventilation: Ev=0,33*n*V*Gt*(1-v) 
 

Energibehov för varmvatten: Evv=1160*Vvv*(Tinkom-Tvv) 

Energibehov för fastighetsel: Evvs=Evvs *A 
 

Gratisenergi: 
 

Eg=0,7*Eel+0,2*Evv+Esol+Ep 

Energi för hushållsel: 
 

Eel=2500+800*antal personer 

Energi från personer: 
 

Ep= 14*0,080*antal personer*365 
 

Indata Beteckning Värde Enhet 

Antal personer   2 st. 

Atemp Atemp 121 m2 

Omslutande area Aom 369,15 m2 

Luftvolym V 344 m3 

Ventilation 15-24   100 % 

Ventilation 24-08   100 % 

Ventilation 08-15   50 % 

Luftomsättningar n 0,38 oms/h 

Läckagefaktor nov 0,35 oms/h 

Verkningsgrad FTX v 0,85 % 

Varmvattenvolym Vvv 16 m3/pers år 

Varmvattentemp Tvv 60 grader C 

Ink vattentemp Tinkom 7 grader C 

Energitillskott solfångare Etillv 1 600,0 kWh/år 

Byggdel U-värde Area U*A 

Timmervägg 0,567 75,62 42,9 

Vägg mot vind 0,671 21,13 14,2 

Platta 0,128 121 15,5 

Parallelltak 0,109 39,98 4,4 

Horisontellt tak 0,101 82,64 8,3 

Fönster och Dörrar 1,2 27,6 33,12 

 
Totalt 367,97 118,4 

Köldbrygga Ψ-värde Längd Ψ*l 

Grund-vägg/syll 0,0139 40,62 0,565 

Vägg/vägg mot vindsytrymme-
parallelltak/horisontellt tak 0,04 62,80 2,512 

Vägghörn/Knut 0,056 20 1,120 

Fönster och dörr 0,0175 89,2 1,561 

  
Totalt 5,758 

 
Beräkningar och formler är baserade på formelsamlingen "Formelsamling tabeller: Energi" tillhandahållen av Jönköpings Tekniska Högskola med 
kompletterande siffror från FEBY:s Kravspecifikation för Passivhus. 

Temperaturer är tagna från SMHI med värden för Tranås. 

Omsättningsfaktorn pga. luftläckage antas vara 0,35 oms/h. 

Omsättningsfaktorn för ventilation räknas om till en motsvarande konstant omsättningshastighet för att väga in det tidsstyrda systemet med 50 % flöde 
mellan 8.00–15.00. 

Varmvatten beräknas enligt FEBY:s formler och månadsfördelning. 

Fastighetselen antas vara av den mest energieffektiva som finns idag varför värdet sätts till 5 kWh/m2 och år. 

Esol är solinstrålningens inverkan på energiåtgången och har infogats direkt från solberäkningen. 

Esolp är solinstrålningens inverkan på energiåtgången med persienners inverkan och har infogats direkt från solberäkningen. 

Energitillverkningen med solfångare sprids ut över månaderna april-september i förhållande till solinstrålingen under de månaderna. 

Eg 1.1 Gratisenergi utan solavskärmning. 

Eg 1.2 Gratisenergi med solavskärmning. 

Summeringen sker i flera steg för att se till att gratisenergin inte ska eliminera energi som den inte kan påverka som t.ex. gratisenergin påverkan på 
varmvattenuppvärmning. 

Brukarna förutsätts reglera solavskärmningen under sommarmånaderna för att undvika övertemperaturer. 
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Energitillverkningen används för att reducera energin för varmvattenbehovet, överskott antas gå till spillo.  

 

Ventilationsberäkning     

Tidsintervall Verkning Flöde Luftvolym  

Ventilation 15-24 100 % 0,35 l/m2 1 372,1 m3 

Ventilation 24-08 100 % 0,35 l/m2 1 219,7 m3 

Ventilation 08-15 50 % 0,175 l/m2 533,6 m3 

  Total volym 3 125,4 m3 

  Medelvolym per timme 130,2 m3 

  Motsvarande 
omsättningshastighet 

0,38 oms/h 

 
 

 

Månad: Antal dagar: Tin Tun Gradtimmer Gt U*A+Ψ*l Et Eov Ev Fördel. Vvv Vvv Evv Evvs Eel Ep Esol 1.1 Esol 1.2 Etillv 

Januari 31 21 – 3,2 18005 123,84 2230 715 117 1,13 3,0 185 51 348 69 145 22 0 

Februari 28 21 – 3,1 16195 123,84 2006 643 105 1,16 3,1 190 46 315 63 147 23 0 

Mars 31 21 0,1 15550 123,84 1926 618 101 1,13 3,0 185 51 348 69 656 101 0 

April 30 21 4,6 11808 123,84 1462 469 76 1,09 2,9 179 50 337 67 954 147 218 

Maj 31 21 10,5 7812 123,84 967 310 51 0,89 2,4 146 51 348 69 1297 199 295 

Juni 30 21 15 4320 123,84 535 172 28 0,84 2,2 138 50 337 67 1404 216 320 

Juli 31 21 16 3720 123,84 461 148 24 0,71 1,9 116 51 348 69 1391 214 317 

Augusti 31 21 15 4464 123,84 553 177 29 0,74 2,0 121 51 348 69 1163 179 265 

September 30 21 11,1 7128 123,84 883 283 46 0,94 2,5 154 50 337 67 808 124 184 

Oktober 31 21 7,1 10342 123,84 1281 411 67 1,09 2,9 179 51 348 69 457 70 0 

November 30 21 2,5 13320 123,84 1650 529 86 1,13 3,0 185 50 337 67 188 29 0 

December 31 21 – 1,2 16517 123,84 2046 656 107 1,15 3,1 189 51 348 69 95 15 0 

 Helt år 365     129180   15998 5133 836 12 32 1967 605 4100 818 8705 1339 1600 
 

 
  Sammanräkning 

       

Eg 1.1 Eg 1.2 Evarmvatten 
Evarmvatten 
+Evvs 

Evärmebehov  
utan persienn 

Evärmebehov  
med persienn 

Etot utan  
persienn 

Etot med 
persienn Etot balanserad Månad 

495 372 185 237 2566 2689 2803 2926 2803 Jan 

468 344 190 237 2286 2410 2523 2647 2523 Feb 

1006 451 185 237 1638 2193 1875 2430 1875 Mars 

1293 486 0 50 715 1522 765 1572 765 Apr 

1639 541 0 51 – 311 787 51 838 51 Maj 

1735 547 0 50 – 1000 188 50 238 50 Juni 

1727 550 0 51 – 1095 82 51 133 51 Juli 

1500 516 0 51 – 741 243 51 294 51 Aug 

1142 458 0 50 70 754 120 804 120 Sep 

806 419 179 230 953 1340 1183 1570 1183 Okt 

528 369 185 235 1737 1896 1972 2131 1972 Nov 

446 366 189 240 2363 2443 2603 2683 2603 Dec 

12786 5420 1113 1718 9181 16547 14045 18265 14045  Helt år 

       
Etot/Atemp= 116,08 kWh/m2år 

Evarmvatten = Evvred=Evv-Etillv 

Evärmebehov utan persienn = Et+Eov+Ev-Eg1.1 

Evärmebehov med persienn = Et+Eov+Ev-Eg1.2 

 

   
∑      ∑      ∑   
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Sammanställning av energiprestanda för jämförelsehus 

Följande fyra hus är beräknade i Anna Ädlings rapport Timmerhuset historia och framtid. En studie om 

timmerhusets energianvändning. 

Timmerhus 6´´ klimatzon I Nordmaling 

Atemp 120 m2 

Golv u-värde 0,173 

Yttervägg 6´´ timmer u-värde 0,74 

Vägg mot vind - 

Tak (snedtak + parallelltak) u-värde 0,07 

Fönster u-värde 1,85 

Um 0,32 

Energibehov Brukande: 

 
144 kWh/m2 år 

  

Timmerhus 8´´ klimatzon I Nordmaling 

Atemp 120 m2 

Golv u-värde 0,173 

Yttervägg 8´´ timmer u-värde 0,49 

Vägg mot vind - 

Tak (snedtak + parallelltak) u-värde 0,07 

Fönster u-värde 1,85 

Um 0,29 

Energibehov Brukande: 

 
135 kWh/m2 år 

  

Timmerhus 6´´ klimatzon III Jönköping 

Atemp 120 m2 

Golv u-värde 0,173 

Yttervägg 6´´ timmer u-värde 0,74 

Vägg mot vind - 

Tak (snedtak + parallelltak) u-värde 0,07 

Fönster u-värde 1,85 

Um 0,32 

Energibehov Brukande: 

 
137,3 kWh/m2 år 

  

Timmerhus 8´´ klimatzon III Jönköping 

Atemp 120 m2 

Golv u-värde 0,173 

Yttervägg 8´´ timmer u-värde 0,49 

Vägg mot vind - 

Tak (snedtak + parallelltak) u-värde 0,07 

Fönster u-värde 1,85 

Um 0,29 

Energibehov Brukande: 

 109,6 kWh/m2 år 
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Följande fyra hus är beräknade i Petra Ensjö Einarsons rapport Det traditionella timmerhuset i ett 

livscykelperspektiv. 

Timmerhus 1 klimatzon III Sörby 

Atemp 150 m2 

Golv Torpargrund, 250 mm torv 

Yttervägg 120 mm timmer+100mm vass+ 60 mm lerklining 

Vägg mot vind Plank + 300mm torv 

Tak (snedtak + parallelltak) 350mm torv mellan reglar/balkar 

Fönster treglas med lågemissionsglas 

Um 0,26 

Energibehov Tillverkning: 

 
206000 MJ 

 
Brukande: 

 
52000 MJ/år eller 96,5 kWh/m2 år 

 
Totalt: 

 
2806000 MJ eller 18707 MJ/m2 

 
779444 kWh eller 5196 kWh/m2 

Utsläpp Koldioxidutsläpp: 

 
209 kg utsläpp per år 

 
16616 kg totalt varav 6166 kg under produktion 

  

Timmerhus 2 (oisolerat) klimatzon III Sörby 

Atemp 150 m2 

Golv Torpargrund, 250 mm torv 

Yttervägg 190 mm timmer 

Vägg mot vind Plank + 300mm torv 

Tak (snedtak + parallelltak) 350mm torv mellan reglar/balkar 

Fönster treglas med lågemissionsglas 

Um 0,32 

Energibehov Tillverkning: 

 
199000 MJ 

 
Brukande: 

 
63200 MJ/år eller 117 kWh/m2 år 

 
Totalt: 

 
3359000 MJ eller 22393 MJ/m2 

 
933056 kWh eller 6220 kWh/m2 

Utsläpp Koldioxidutsläpp: 

 
254 kg utsläpp per år 

 
18459 kg totalt varav 5759 kg under produktion 

  

Regelverk 1 (cellulosafiber) klimatzon III 

Sörby 

Atemp 150 m2 

Golv Platta på mark, 150 mm btg + 150 mm cellplast 

Yttervägg lättreglar + 180 mm cellulosafiber 

Vägg mot vind lättreglar + 180 mm cellulosafiber 

Tak (snedtak + parallelltak) 180mm cellulosafiber mellan reglar/balkar 

Fönster treglas med isolerruta 

Um 0,26 

Energibehov Tillverkning: 

 
246000 MJ 

 
Brukande: 

 
54200 MJ/år eller 100,5 kWh/m2 år 

 
Totalt: 

 
2956000 MJ eller 19707 MJ/m2 

 
821111 kWh eller 5474 kWh/m2 

Utsläpp Koldioxidutsläpp: 

 
218 kg utsläpp per år 

 
26665 kg totalt varav 15765 kg under produktion 
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Regelverk 2 (stenull) klimatzon III Sörby 

Atemp 150 m2 

Golv Platta på mark, 150 mm btg + 150 mm cellplast 

Yttervägg lättreglar + 300 mm stenull 

Vägg mot vind lättreglar + 300 mm stenull 

Tak (snedtak + parallelltak) 300mm cellulosafiber mellan reglar/balkar 

Fönster treglas med isolerruta 

Um 0,2 

Energibehov Tillverkning: 

 
234000 MJ 

 
Brukande: 

 
45400 MJ/år eller 84,1 kWh/m2 år 

 
Totalt: 

 
2504000 MJ eller 16693 MJ/m2 

 
695556 kWh eller 4637 kWh/m2 

Utsläpp Koldioxidutsläpp: 

 
183 kg utsläpp per år 

 
28134 totalt varav 18984 kg under produktion 

Nedanstående tabeller är en sammanställning av livscykelberäkningarna för de två hus som beräknades i 

Sverre Fossdal och Knut Ivar Edvardsens rapport Energy comsuption and invironmental impact of buildings. 

Regelhus Fossdal och Edvardsen Oslo 

Atemp 85 m2 

Golv Torpargrund 

Yttervägg 150 mm isolering mellan reglar 

Vägg mot vind - 

Tak (snedtak + parallelltak) 200 mineralull mellan balkar 

Fönster U-värde 1,9 

Um går ej att utläsa 

Energibehov Tillverkning: 

 
167705 MJ 

 
Brukande: 

 
65535 MJ/år eller 214,2 kWh/m2 år 

 
Totalt: 

 
3444455 MJ eller 40523 MJ/m2 

 
956793 kWh eller 11256 kWh/m2 

Utsläpp Koldioxidutsläpp: 

 
10176 kg för produktion 0 kg för brukandet 

 
10176 kg totalt 

  

Timmerhus Fossdal och Edvardsen Oslo 

Atemp 77 m2 

Golv Torpargrund 

Yttervägg 190 mm timmer 

Vägg mot vind - 

Tak (snedtak + parallelltak) 300mm cellulosafiber mellan reglar/balkar 

Fönster U-värde 1,5 

Um går ej att utläsa 

Energibehov Tillverkning: 

 
134288 MJ 

 
Brukande: 

 
72842 MJ/år eller 263 kWh/m2 år 

 
Totalt: 

 
3776388 MJ eller 49044 MJ/m2 

 
779444 kWh eller 10123 kWh/m2 

Utsläpp Koldioxidutsläpp: 

 
3849 kg för produktion 0 kg för brukandet 

 
3849 kg totalt 
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Livscykelanalys av Brickarp 3:9 

Nedan beräknas timmerhuset ur ett livscykelperspektiv med en antagen livslängd på 50 år. 

Beräkningen delas in i produktionsskede och bruksskede.  

Byggnadens produktion 

Material Spillfaktor Volym/ area Enhet Vikt/antal Enhet 
Energiåtgång 
per enhet 

CO2ekv per 
enhet 

Total 
energiåtgång Mj 

Energiåtgång 
i kWh 

Total mängd 
CO2 kg 

Betong 1,05 28,2 m3 76140 kg 0,7 MJ/kg 137 g/kg 53298 14805 10431,0 

Kantelement 1 41,88 m 58,6 kg 83 MJ/kg 2200 g/kg 4864 1351 128,9 

Cellplast 1,05 27 m3 675 kg 83 MJ/kg 2200 g/kg 56025 15563 1485,0 

Makadam1 1,1 31,24 m3 56232 kg 38,2 MJ/ton 1650 g/MJ 2148 597 3544,0 

Trä 1,05 44,46 m3 22229 kg 3,15 MJ/kg 44,5 g/kg 70021 19450 989,2 

Lindrev 1,15 0,63 m3 25,2 kg 25 Mj/kg 704 g/kg 630 175 17,7 

Cellulosaisoler
ing 1,1 58,08 m3 2323 kg 19 MJ/kg 14 g/kg 44137 12260 32,5 

Geotextil2 1,15 211,9 m2 - - 2,3 MJ/m2 53,3 g/m2 487 135 11,3 

Plastfilm2 1,1 145,2 m2 30,5 kg 85,8 MJ/kg 7083 g/kg 2617 727 216,0 

Fönster3 1 27,6 m2 16 st. 1013 MJ/st 34100 g/st 16208 4502 545,6 

Takpannor4 1,2 187,9 m2 6690 kg 3,1 MJ/m2 950 g/kg 583 162 6355,5 

Stål 1 - - 600 kg 12 MJ/kg 968 g/kg 7200 2000 580,8 

Dörrar 1 - - 2 st. 250 MJ/st 7209 g/st 500 139 14,4 

       
Totalt 258718 71866 24351,9 

Siffror på energiåtgång är tagna ur Petra Ensjö Einarsons rapport "Det traditionella timmerhuset i ett livscykelperspektiv" om inte annat anges. 

Spillfaktorn är grovt uppskattad. 

Mängden plåtdelar för dropplåtar, stuprännor, spik och skruv mm har antagits till 600 kg. 
 

1 Energibehovet för makadam är taget ur rapporten " Miljöeffektbedömning (LCA) för markstabilisering" av Tomas Rydberg och Ronny Andersson. 
2 Energivärden för geotextil och plastfilm är taget från Åsa Erlandssons rapport "Miljösystemanalys av VA-system i omvandlingsområden-Fallstudie i 
Värmdö kommun". 

3 Information om fönster är hämtat ur "Miljödeklarationer Fönster i trä"  

4 Värden på energiåtgång för tillverkning av en betongpanna är tagen ur BVD för en Jönåkerpanna 
http://www.monier.se/takproffs/faktablad/byggvarudeklarationer.html 

5 Energivärden för dörrar är hämtade ur Daloc:s "Byggvarudeklaration för trädörrar". 

Bruksskedet 

 
 

       Månad Värmebehov 
 

Månad Elbehov 

Jan 2752 
 

Jan 51 

Feb 2476 
 

Feb 46 

Mars 1823 
 

Mars 51 

Apr 715 
 

Apr 50 

Maj 0 
 

Maj 51 

Juni 0 
 

Juni 50 

Juli 0 
 

Juli 51 

Aug 0 
 

Aug 51 

Sep 70 
 

Sep 50 

Okt 1131 
 

Okt 51 

Nov 1922 
 

Nov 50 

Dec 2551 
 

Dec 51 

Totalt 13440 
  

605 
 

Energiåtgången delas på uppvärmningsenergi och elektricitet för att kunna beräkna koldioxidutsläppet för brukskedet. 
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U-värdeberäkningar för förbättringsförslag 

Förbättringsförslag Grund nr 1 
                 Platta på mark med cellglas1 250 mm och 100 mm betong. 

  Skikt Tjocklek λ-värde Area R-värde Viktat R-värde 
 Rsi - - - 0,17 0,17 
 Platta 0,1 1,7 - 0,059 0,059 
 Cellglas 0,25 0,042 - 5,952 5,952 
 Dränerande skikt - - - 0,2 0,2 
 Mark 0-1 m - - 38,5 0,7   
 Mark 1-6 m - - 90,3 2,2 1,752 
 Rse - - - 0,04 0,04 U-värde 

   
128,8 

 
8,173 0,122 

        
Kommentar: U-värdet minskas bara något om man jämför med den ordinarie plattan men 

 

 

isoleringen man använder kan anses vara mer miljövänligt än cellplasten pga. att den är tillverkad av återvunnet 
material. 
 

             1 Cellglas är ett nytt modernt sätt att isolera grunden vid platta på mark. Isoleringen består av återvunnet glas som svälts samman till hårda 
skivor och kan delvis eller helt ersätta en gjuten platta. I detta fall minskas plattan till 100 mm pga. att stommen förhållandevis tung. 

Förbättringsförslag Yttervägg nr 1 

          Vägg, tilläggsisolerad på insidan, U-värde under 0,3. 
                190 mm timmervägg, 45 cellulosaisolering, 70 träregel+cellulosafiber, PE-plastskikt, samt inv. beklädnad osb+gips 

       Sammansatta väggar kräver beräkning med viktat U-värde 
  λ-värde metoden 

     Skikt Tjocklek λ-värde Procent av area viktat λ-värde R-värde 
 Rsi - - - - 0,130 
 Gips 0,013 0,22 - 0,22 0,059 
 OSB 0,013 0,14 - 0,14 0,093 
 Träregel 0,07 0,14 15     
 Isolering 0,07 0,04 85 0,055 1,273 
 Isolering 0,045 0,04 - 0,04 1,125 
 Timmervägg1 0,19 0,133 - 0,133 1,429 
 Rse - - - - 0,040 Uλ-värde 

    
R-värde: 4,148 0,241 

λ-värde metoden 
     Skikt Tjocklek λ-värde Procent av area R-värde 

  Isolering 
  

85 %   
  Rsi - - - 0,130 
  Gips 0,013 0,22 - 0,059 
  OSB 0,013 0,14 - 0,093 
  Isolering 0,07 0,04 

 
1,750 

  Isolering 0,045 0,04 - 1,125 
  Timmervägg1 0,19 0,133 - 1,429 
  Rse - - - 0,040 
  

   
R-värde isol: 4,63 

  Träreglar 
  

15 %   
  Rsi - - - 0,130 
  Gips 0,013 0,22 - 0,059 
  OSB 0,013 0,14 - 0,093 
  Träregel 0,07 0,14 

 
0,500 

  Isolering 0,045 0,04 - 1,125 
  Timmervägg1 0,19 0,133 - 1,429 
  Rse - - - 0,040 Viktat R-värde Uλ-värde 

   
R-värde trä: 3,38 4,438 0,225 

 

 

U-värde 
   Viktat U-värde: 0,233 
        

Kommentar: 
 
Med tilläggsisoleringen minskar U-värdet för väggen, dock kommer väggen att bli problematisk ur 

 

fuktsynpunkt något som kontrolleras i en separat beräkning. 
 

         1 Timmerväggen kan inte tillgodoräkna sig den värmelagrande egenskapen då den avskiljs från det varma rummet av isolering. 
 Dock regleras λ-värdet med 5 % för att timmerväggen inte är solitt trä. Denna reglering är gjord på lambdavärdet för timret. 
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Förbättringsförslag Yttervägg nr 2 

          Vägg, tilläggsisolerad på insidan, U-värde under 0,15. 

                190 mm timmervägg, 195 cellulosafiber, 70 träregel+cellulosafiber, PE-plastskikt, samt inv. beklädnad osb+gips. 

       Sammansatta väggar kräver beräkning med viktat U-värde. 
  λ-värde metoden 

     Skikt Tjocklek λ-värde Procent av area viktat λ-värde R-värde 
 Rsi - - - - 0,130 
 Gips 0,013 0,22 - 0,22 0,059 
 OSB 0,013 0,14 - 0,14 0,093 
 Träregel 0,07 0,14 15 

 
  

 Isolering 0,07 0,04 85 0,055 1,273 
 Isolering 0,145 0,04 - 0,04 3,625 
 Timmervägg1 0,19 0,133 - 0,133 1,429 
 Rse - - - - 0,040 Uλ-värde 

    
R-värde: 6,649 0,150 

λ-värde metoden 
     Skikt Tjocklek λ-värde Procent av area R-värde 

  Isolering 
  

85 %   
  Rsi - - - 0,130 
  Gips 0,013 0,22 - 0,059 
  OSB 0,013 0,14 - 0,093 
  Isolering 0,07 0,04 

 
1,750 

  Isolering 0,145 0,04 - 3,625 
  Timmervägg1 0,19 0,133 - 1,429 
  Rse - - - 0,040 
  

   
R-värde isol: 7,126 

  Träreglar 
  

15 %   
  Rsi - - - 0,130 
  Gips 0,013 0,22 - 0,059 
  OSB 0,013 0,14 - 0,093 
  Träregel 0,07 0,14 

 
0,500 

  Isolering 0,145 0,04 - 3,625 
  Timmervägg1 0,19 0,133 - 1,429 
  Rse - - - 0,040 Viktat R-värde Uλ-värde 

   
R-värde trä: 5,876 6,94 0,144 

 

 

U-värde 
   Viktat U-värde: 0,147 
         

Kommentar: 
 
Med tilläggsisoleringen minskar U-värdet för väggen drastiskt, dock kommer väggen att bli problematisk ur 
fuktsynpunkt något som kontrolleras i en separat beräkning. 

           1 Timmerväggen kan inte tillgodoräkna sig den värmelagrande egenskapen då den avskiljs från rummet med en isolering. 
 Dock regleras λ-värdet med 5 % för att timmerväggen inte är solitt trä. Denna reglering är gjord på lambdavärdet för timret. 

Förbättringsförslag Yttervägg nr 3 

  Vägg, tilläggsisolerad på utsidan, U-värde under 0,3. 
  Träpanelbeklädnad, 13 mm utegips, 80mm fasadisolerskiva, pappskikt 
och 190 mm timmervägg. 

 Skikt Tjocklek λ-värde R-värde 
 Rsi - - 0,130 
 Timmervägg1 0,19 0,121 1,570 
 Fasadisolering 0,08 0,036 2,222 
 Utegips 0,013 0,22 0,059 

 Fasadbeklädnad - - 0,200 
 Rse - - 0,040 U-värde 

  
R-värde: 4,222 0,237 

     Kommentar: Med tilläggsisoleringen minskar U-värdet för väggen. Eftersom timmerväggen finns på den varma sidan 
är risken för fuktproblem minskad men kontrolleras ändå i en separat beräkning. 

     1 Timmerväggen kan tillgodoräkna sig den värmelagrande egenskapen, 10 %, då den är placerad på den varma sidan. Dessutom 
regleras λ-värdet med 5 % för att timmerväggen inte är solitt trä. Denna reglering är gjord på lambdavärdet för timret. 
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Förbättringsförslag Yttervägg nr 4 

  Vägg, tilläggsisolerad på utsidan, U-värde under 0,15. 

   Träpanelbeklädnad, 80mm fasadisolerskiva, 13 mm utegips, 145 isolering+träregel, pappskikt samt 190 mm 
timmervägg. 

 Sammansatta väggar kräver beräkning med viktat U-värde. 
   λ-värde metoden 

      

Skikt Tjocklek λ-värde Procent av area 
viktat λ-
värde R-värde 

 Rsi - - - - 0,130 
 Timmervägg1 0,19 0,121 - 0,121 1,570 
 Isolering 0,145 0,04 15 -   
 Träregel 0,145 0,14 85 0,055 2,636 
 Utegips 0,013 0,22 - 0,22 0,059 
 Fasadisolering 0,08 0,04 - 0,04 2,000 
 Fasadbekl. - - - - 0,200 
 Rse - - - - 0,040 Uλ-värde 

    
R-värde: 6,636 0,151 

λ-värde metoden 
      Skikt Tjocklek λ-värde Procent av area R-värde 

  Isolering     85 %   
  Rsi - - - 0,130 
  Timmervägg1 0,19 0,121 - 1,570 
  Isolering 0,145 0,04 - 3,625 
  Utegips 0,013 0,22 - 0,059 
  Fasadisolering 0,08 0,04 - 2,000 

  Fasadbekl. - - - 0,200 
  Rse - - - 0,040 
        R-värde isol: 7,62 
  Träreglar     15 %   
  Rsi - - - 0,130 
  Timmervägg1 0,19 0,121 - 1,570 
  Träregel 0,145 0,14 - 1,036 
  Utegips 0,013 0,22 - 0,059 
  Fasadisolering 0,08 0,04 - 2,000 
  Fasadbekl. - - - 0,200 
  Rse - - - 0,040 Viktat R-värde Uλ-värde 

   
R-värde trä: 5,04 7,236 0,138 

   U-värde    

Viktat U-värde: 
  

0,144 
   

       
Kommentar: 

 
Med tilläggsisoleringen minskar U-värdet för väggen drastiskt. Eftersom timmerväggen finns på den 
varma sidan är risken för fuktproblem minskad men måste kontrolleras. 

       1 Timmerväggen kan tillgodoräkna sig den värmelagrande egenskapen, 10 %, då den är placerad på den varma sidan. 
Dessutom regleras λ-värdet med 5 % för att timmerväggen inte är solitt trä. Denna reglering är gjord på lambdavärdet för 
timret. 

Förbättringsförslag Vägg mot vind 

  Vägg, tilläggsisolerad på utsidan. 

   120mm timmervägg, PE-plast, 2*195 mm isolering.  
 

     Skikt Tjocklek λ-värde R-värde 
 Rsi - - 0,130 
 Timmervägg1 0,12 0,121 0,992 
 Isolering 0,39 0,04 9,750 
 Yttertak - - 0,300 
 Rse - - 0,040 U-värde 

  
R-värde: 11,212 0,089 

     Kommentar: Med tilläggsisoleringen minskar U-värdet för väggen. Eftersom timmerväggen finns på den varma 
sidan är risken för fuktproblem minskad men kontrolleras ändå i en separat beräkning. 

     1 Timmerväggen kan tillgodoräkna sig den värmelagrande egenskapen, 10 %, då den är placerad på den varma sidan. 
Dessutom regleras λ-värdet med 5 % för att timmerväggen inte är solitt trä. Denna reglering är gjord på lambdavärdet för 
timret. 
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Förbättringsförslag Parallelltak 
Parallelltak med luftspalt och taktegel. 600 mm cellulosaisolering mellan 
lättreglar. PE-plast innanför invändig beklädnad av träpanel. 

   Sammansatt tak kräver beräkning med viktat U-värde 
   λ-värde metoden 

      Skikt Tjocklek λ-värde Procent av area1 viktat λ-värde R-värde 
 Rsi - - - - 0,100 
 Inv. bekl2 0,012 0,14 - - 0,086 
 Isolering 0,6 0,04 95     
 Takstolar 0,6 0,14 5 0,045 13,333 
 Yttertak - - -   0,300 
 Rse - - -   0,040 Uλ-värde 

    
R-värde: 13,86 0,072 

U-värde metoden 
     Skikt Tjocklek λ-värde Procent av area1 R-värde 

  Isolering     95 %   
  Rsi - - - 0,100 
  Inv. bekl2 0,012 0,14 - 0,086 
  Isolering 0,6 0,04 - 15,000 
  Yttertak - - - 0,300 
  Rse - - - 0,040 
        R-värde isol: 15,526 
  Takstolar     5 %   
  Rsi - - - 0,100 
  Inv. bekl2 0,012 0,14 - 0,086 
  Takstolar 0,6 0,14 - 4,286 
  Yttertak - - - 0,300 
  Rse - - - 0,040 Viktat R-värde Uu-värde 

   
R-värde trä: 4,811 14,990 0,067 

 

 

U-värde 
   Viktat U-värde: 0,069 
   

     1 Taket består av limträbalkar, cc1200 mm, med mellanliggande isolering. Överslagsmässigt sätts andelen takstolar till 15 %.  
2 Beklädnad med träpanel, pärlspont 12mm eller liknande. 

   Förbättringsförslag Horisontellt tak 
Horisontellt tak med luftspalt och taktegel. 600 mm cellulosaisolering med 195mm träreglar. PE-plast på insida innanför invändig 
beklädnad av träpanel eller gips. Här sker beräkningen med träpanel. 
Sammansatt tak kräver beräkning med viktat U-värde 

   λ-värde metoden 
      Skikt Tjocklek λ-värde Procent av area1 viktat λ-värde R-värde 

 Rsi - - - - 0,100 
 Inv. bekl2 0,012 0,14 - 0,14 0,086 
 Isolering 0,405 0,04 - 0,04 10,125 
 Isolering 0,195 0,04 80     
 Takstolar 0,195 0,14 10 0,046 4,239 
 Yttertak - - -   0,300 
 Rse - - -   0,040 Uλ-värde 

    
R-värde: 14,89 0,067 

U-värde metoden 
     Skikt Tjocklek λ-värde Procent av area1 R-värde 

  Isolering     90 %   
  Rsi - - - 0,100 
  Inv. bekl2 0,012 0,14 - 0,086 
  Isolering 0,405 0,04 - 10,125 
  Isolering 0,195 0,04 - 4,875 
  Yttertak - - - 0,300 
  Rse - - - 0,040 
        R-värde isol: 15,526 
  Takstolar     10 %   
  Rsi - - - 0,100 
  Inv. bekl2 0,012 0,14 - 0,086 
  Takstolar 0,6 0,14 - 4,286 
  Yttertak - - - 0,300 
  Rse - - - 0,040 Viktat R-värde Uu-värde 

   
R-värde trä: 4,811 14,454 0,069 

 

 

U-värde 
   Viktat U-värde: 0,068 
   1 Taket består av limträbalkar, cc1200 mm, med mellanliggande isolering. Överslagsmässigt sätts andelen takstolar till 15 %.  

2 Beklädnad med träpanel, pärlspont 12mm eller liknande 
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Fuktanalyser mer Risk1 

Nr1: Timmervägg med tilläggsisolering på insidan med ett U-värde 

på max 0,3 W/m2 . 
Undersökningen visar på en kondensrisk i materialskikt 1,2,4 och 5. 

 

 

Materialskikt ett får enligt ovan ca 7,2 % risk för max 7g kondens /m2 år i skikt ett. För övrigt visar ca 80 av 1000 fall 

en säkerhetskvot på under 20. Då ingen av kondensriskerna visar på ett rött värde dvs. en säkerhetsfaktor på under 

1,0 samt att kondensutfällningen anses vara låg och ske vid träet som har en bra fuktbuffringsegenskap anses inte 

risken för fuktproblem vara stor.  
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I materialskikt två finns en 3,3 % risk för kondensutfällning av max 2,1 g/m2 år. Risken för fuktproblem är därmed ej 

stor.  DRAFT
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I skikt 4 finns risk för 1,2 % risk för kondens med här är den maximala kondenserade mängden under 

0,05g/m2 år varför risken för kondens kan anses obefintlig. DRAFT
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I skikt 5 finns en överhängande risk för fuktproblem om man tittar till antalet tillfällen då kondens kan 

inträffa, ca 13,3 % av fallen visar kondensrisk. Men som vid skikt 4 är den kondenserade mängden under 

0,05g/m2 år så risken för fuktproblem kan anses låg. 
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Nr2: Timmervägg med tilläggsisolering på insidan med ett U-värde 

på max 0,15 W/m2 . 

Förbättringsförslag nr2 visar på en kondensrisk i skikt 1,2 och 5. 

 

 
I skikt 1 ovan finns en risk för kondens i 24,5 %. Dock kommer den utfällda kondensmängden att vara 

under 4,5 g/m2 år som max och risken för fuktproblem anses vara liten. DRAFT
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I skikt två finns en 2,4 % risk för fuktutfällning men även här är den utfällda fuktmängden under 1,1 g/m2 

år. 

  DRAFT
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I skikt fem finns en 5,5 % risk för fuktutfällning men även här är den utfällda fuktmängden under 0,2 

g/m2 år. 

  DRAFT
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Nr3: Timmervägg med tilläggsisolering på utsidan med ett U-värde 

på max 0,3 W/m2 . 

 

Vägg nr 3 har ingen kondensrisk. En test gjordes även för dygnsvariationer som visade på samma resultat. 

Pappen mellan isoleringen och timret finns där för att öka tätheten på huset och behövs inte för att 

minska kondensrisken, konstruktionen klarar sig i alla fall. 

Nr4: Timmervägg med tilläggsisolering på utsidan med ett U-värde 

på max 0,15 W/m2 . 
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De tre ovanstående diagrammen visar på vägg nr fyra med antigen helt utan diffusionsspärr (överst), med 

papp (mitten) och med ångbroms(underst). Undersökningen i Risk1 visar på att införandet av 

diffusionsspärr inte ökar risken för fuktproblem nämnvärt och högsta utfällda kondensmängden ligger 

under 0,02 g/m2 år. Pga. att kostnaden för en ångbroms är väldigt hög varför en papp väljs som 

diffusionsspärr, detta för att öka byggnadens täthet. 
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Förbättringsförslag för väggen mot vindutrymmet 

 

Ingen kondensrisk finns för denna väggen. 

Förbättringsförslag för takkonstruktion 

Parallelltak 

 

Ingen kondensrisk för taket. 
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Horisontellt tak 

 

Ingen kondensrisk för det horisontella taket. 
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Optimering av solinstrålning 
Fönster U-värde 1,2 

Byggnaden har nedan fixerats för att ger den bästa energioptimeringen för solinstrålning. 
Den östra fasaden har roterats till ett söderläge. I övrigt förutsättning enligt Bilaga 2 Inverkan av solinstrålning. 

   Tranås Januari 
             

 
Instrålning 

     
Energimängd (instrålning*antal dagar*area) 

      Fönstervinkling Helklart Halvklart Mulet   Fönsterarea   Helklart Halvklart Mulet Summa:   
  S Vertikalt 2426 1489 357 Wh/m2 4,32 S 45065,4 57249,1 27451,9 129766,3 Wh 
  SO, SV Vertikalt 1688 1056 275 Wh/m2 5,76 SO, SV 41808,4 54134,8 28195,2 124138,4 Wh 
  O, V Vertikalt 436 323 135 Wh/m2 3,12 O, V 5849,4 8969,1 7497,4 22315,8 Wh 
  NO, NV Vertikalt 126 141 101 Wh/m2 5,76 NO, NV 3120,8 7228,2 10355,3 20704,3 Wh 
  N Vertikalt 126 141 101 Wh/m2 2,4 N 1300,3 3011,8 4314,7 8626,8 Wh 
  S 30° 1543 1011 311 Wh/m2 0 S 0,0 0,0 0,0 0,0 Wh 
  SO, SV 30° 1159 787 268 Wh/m2 0 SO, SV 0,0 0,0 0,0 0,0 Wh 
  O, V 30° 423 357 186 Wh/m2 0 O, V 0,0 0,0 0,0 0,0 Wh F1.1 Qsol 

NO, NV 30° 161 204 157 Wh/m2 0 NO, NV 0,0 0,0 0,0 0,0 Wh 0,65 204 

N 30° 161 204 157 Wh/m2 1,44 N 996,9 2614,5 4024,2 7635,6 Wh F1.2 Qsol 

# dagar:   4,3 8,9 17,8 31 22,8     Totalt månaden:   313 KWh 0,1 31 

 Tranås Februari 
             

 
Instrålning 

     
Energimängd (instrålning*antal dagar*area) 

      Fönstervinkling Helklart Halvklart Mulet   Fönsterarea   Helklart Halvklart Mulet Summa:   
  S Vertikalt 2426 1489 357 Wh/m2 4,32 S 40873,2 55319,3 23904,7 120097,3 Wh 
  SO, SV Vertikalt 1688 1056 275 Wh/m2 5,76 SO, SV 37919,2 52310,0 24552,0 114781,2 Wh 
  O, V Vertikalt 436 323 135 Wh/m2 3,12 O, V 5305,2 8666,7 6528,6 20500,6 Wh 
  NO, NV Vertikalt 126 141 101 Wh/m2 5,76 NO, NV 2830,5 6984,6 9017,3 18832,3 Wh 
  N Vertikalt 126 141 101 Wh/m2 2,4 N 1179,4 2910,2 3757,2 7846,8 Wh 
  S 30° 3034 2089 726 Wh/m2 0 S 0,0 0,0 0,0 0,0 Wh 
  SO, SV 30° 2462 1751 662 Wh/m2 0 SO, SV 0,0 0,0 0,0 0,0 Wh 
  O, V 30° 1304 1068 532 Wh/m2 0 O, V 0,0 0,0 0,0 0,0 Wh F1.1 Qsol 

NO, NV 30° 447 567 437 Wh/m2 0 NO, NV 0,0 0,0 0,0 0,0 Wh 0,65 195 

N 30° 376 526 429 Wh/m2 1,44 N 2111,6 6514,0 9575,3 18200,9 Wh F1.2 Qsol 

# dagar:   3,9 8,6 15,5 28 22,8     Totalt månaden:   300 KWh 0,1 30 

 

Tranås Mars 
             

 
Instrålning 

     
Energimängd (instrålning*antal dagar*area) 

      Fönstervinkling Helklart Halvklart Mulet   Fönsterarea   Helklart Halvklart Mulet Summa:   
  S Vertikalt 4793 3260 1029 Wh/m2 4,32 S 151152,0 153506,9 56899,6 361558,5 Wh 
  SO, SV Vertikalt 3946 2745 932 Wh/m2 5,76 SO, SV 165921,4 172342,1 68714,5 406978,0 Wh 
  O, V Vertikalt 2315 1755 745 Wh/m2 3,12 O, V 52726,4 59684,0 29752,3 142162,8 Wh 
  NO, NV Vertikalt 891 902 584 Wh/m2 5,76 NO, NV 37464,8 56631,2 43057,2 137153,1 Wh 
  N Vertikalt 591 722 550 Wh/m2 2,4 N 10354,3 18887,5 16896,0 46137,8 Wh 
  S 30° 4586 3321 1292 Wh/m2 0 S 0,0 0,0 0,0 0,0 Wh 
  SO, SV 30° 4022 2984 1227 Wh/m2 0 SO, SV 0,0 0,0 0,0 0,0 Wh 
  O, V 30° 2722 2210 1080 Wh/m2 0 O, V 0,0 0,0 0,0 0,0 Wh F1.1 Qsol 

NO, NV 30° 1303 1376 921 Wh/m2 0 NO, NV 0,0 0,0 0,0 0,0 Wh 0,65 736 

N 30° 677 1011 852 Wh/m2 1,44 N 7116,6 15868,7 15704,1 38689,3 Wh F1.2 Qsol 

# dagar:   7,3 10,9 12,8 31 22,8     Totalt månaden:   1133 KWh 0,1 113 

 

Tranås April 
             

 
Instrålning 

     
Energimängd (instrålning*antal dagar*area) 

      Fönstervinkling Helklart Halvklart Mulet   Fönsterarea   Helklart Halvklart Mulet Summa:   
  S Vertikalt 4571 3407 1318 Wh/m2 4,32 S 112556,3 204583,5 59215,1 376354,9 Wh 
  SO, SV Vertikalt 4525 3359 1310 Wh/m2 5,76 SO, SV 148564,8 268935,0 78474,2 495974,0 Wh 
  O, V Vertikalt 3471 2699 1186 Wh/m2 3,12 O, V 61728,3 117050,2 38483,3 217261,8 Wh 
  NO, NV Vertikalt 1845 1710 1000 Wh/m2 5,76 NO, NV 60575,0 136909,4 59904,0 257388,5 Wh 
  N Vertikalt 963 1182 900 Wh/m2 2,4 N 13173,8 39431,5 22464,0 75069,4 Wh 
  S 30° 5935 4512 1938 Wh/m2 0 S 0,0 0,0 0,0 0,0 Wh 
  SO, SV 30° 5581 4297 1898 Wh/m2 0 SO, SV 0,0 0,0 0,0 0,0 Wh 
  O, V 30° 4466 3629 1770 Wh/m2 0 O, V 0,0 0,0 0,0 0,0 Wh F1.1 Qsol 

NO, NV 30° 2912 2707 1595 Wh/m2 0 NO, NV 0,0 0,0 0,0 0,0 Wh 0,65 975 

N 30° 1825 2070 1473 Wh/m2 1,44 N 14979,6 41433,1 22059,6 78472,4 Wh F1.2 Qsol 

# dagar:   5,7 13,9 10,4 30 22,8     Totalt månaden:   1501 KWh 0,1 150 
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Tranås Maj 
             

 
Instrålning 

     
Energimängd (instrålning*antal dagar*area) 

      Fönstervinkling Helklart Halvklart Mulet   Fönsterarea   Helklart Halvklart Mulet Summa:   
  S Vertikalt 4079 3323 1516 Wh/m2 4,32 S 151543,0 192361,8 58942,1 402846,9 Wh 
  SO, SV Vertikalt 4595 3613 1572 Wh/m2 5,76 SO, SV 227617,9 278865,8 81492,5 587976,2 Wh 
  O, V Vertikalt 4303 3406 1534 Wh/m2 3,12 O, V 115458,1 142398,0 43074,7 300930,9 Wh 
  NO, NV Vertikalt 2815 2489 1361 Wh/m2 5,76 NO, NV 139443,8 192111,0 70554,2 402109,1 Wh 
  N Vertikalt 1610 1762 1224 Wh/m2 2,4 N 33230,4 56665,9 26438,4 116334,7 Wh 
  S 30° 6742 5302 2432 Wh/m2 0 S 0,0 0,0 0,0 0,0 Wh 
  SO, SV 30° 6598 5215 2415 Wh/m2 0 SO, SV 0,0 0,0 0,0 0,0 Wh 
  O, V 30° 5848 4763 2329 Wh/m2 0 O, V 0,0 0,0 0,0 0,0 Wh F1.1 Qsol 

NO, NV 30° 2178 3966 4515 Wh/m2 0 NO, NV 0,0 0,0 0,0 0,0 Wh 0,65 1269 

N 30° 3765 3518 2093 Wh/m2 1,44 N 46625,8 67883,3 27125,3 141634,4 Wh F1.2 Qsol 

# dagar:   8,6 13,4 9 31 22,8     Totalt månaden:   1952 KWh 0,1 195 

 

Tranås Juni 
             

 
Instrålning 

     
Energimängd (instrålning*antal dagar*area) 

      Fönstervinkling Helklart Halvklart Mulet   Fönsterarea   Helklart Halvklart Mulet Summa:   
  S Vertikalt 3802 3261 1617 Wh/m2 4,32 S 113330,0 219765,3 52390,8 385486,1 Wh 
  SO, SV Vertikalt 4497 3661 1693 Wh/m2 5,76 SO, SV 178728,8 328962,8 73137,6 580829,2 Wh 
  O, V Vertikalt 4726 3767 1714 Wh/m2 3,12 O, V 101741,3 183347,4 40107,6 325196,4 Wh 
  NO, NV Vertikalt 3433 2932 1563 Wh/m2 5,76 NO, NV 136441,2 263457,8 67521,6 467420,5 Wh 
  N Vertikalt 2243 2240 1426 Wh/m2 2,4 N 37144,1 83865,6 25668,0 146677,7 Wh 
  S 30° 7083 5664 2680 Wh/m2 0 S 0,0 0,0 0,0 0,0 Wh 
  SO, SV 30° 7046 5643 2676 Wh/m2 0 SO, SV 0,0 0,0 0,0 0,0 Wh 
  O, V 30° 6563 5351 2620 Wh/m2 0 O, V 0,0 0,0 0,0 0,0 Wh F1.1 Qsol 

NO, NV 30° 5462 4688 2494 Wh/m2 0 NO, NV 0,0 0,0 0,0 0,0 Wh 0,65 1352 

N 30° 4995 4401 2440 Wh/m2 1,44 N 49630,3 98864,1 26352,0 174846,4 Wh F1.2 Qsol 

# dagar:   6,9 15,6 7,5 30 22,8     Totalt månaden:   2080 KWh 0,1 208 

 

Tranås Juli 
             

 
Instrålning 

     
Energimängd (instrålning*antal dagar*area) 

      Fönstervinkling Helklart Halvklart Mulet   Fönsterarea   Helklart Halvklart Mulet Summa:   
  S Vertikalt 3894 3275 1575 Wh/m2 4,32 S 122801,2 219294,0 55792,8 397888,0 Wh 
  SO, SV Vertikalt 4531 3639 1645 Wh/m2 5,76 SO, SV 190519,5 324889,9 77696,6 593106,0 Wh 
  O, V Vertikalt 4579 3636 1645 Wh/m2 3,12 O, V 104291,3 175837,0 42085,7 322213,9 Wh 
  NO, NV Vertikalt 3214 2790 1486 Wh/m2 5,76 NO, NV 135142,3 249091,2 70186,8 454420,2 Wh 
  N Vertikalt 2013 2063 1349 Wh/m2 2,4 N 35267,8 76743,6 26548,3 138559,7 Wh 
  S 30° 6944 5519 2582 Wh/m2 0 S 0,0 0,0 0,0 0,0 Wh 
  SO, SV 30° 6868 5473 2573 Wh/m2 0 SO, SV 0,0 0,0 0,0 0,0 Wh 
  O, V 30° 6291 5125 2506 Wh/m2 0 O, V 0,0 0,0 0,0 0,0 Wh F1.1 Qsol 

NO, NV 30° 5100 4410 2370 Wh/m2 0 NO, NV 0,0 0,0 0,0 0,0 Wh 0,65 1347 

N 30° 4527 4063 2305 Wh/m2 1,44 N 47587,8 90686,2 27217,4 165491,4 Wh F1.2 Qsol 

# dagar:   7,3 15,5 8,2 31 22,8     Totalt månaden:   2072 KWh 0,1 207 

 

Tranås Augusti 
             

 
Instrålning 

     
Energimängd (instrålning*antal dagar*area) 

      Fönstervinkling Helklart Halvklart Mulet   Fönsterarea   Helklart Halvklart Mulet Summa:   
  S Vertikalt 4308 3352 1410 Wh/m2 4,32 S 124690,8 225898,0 52993,4 403582,2 Wh 
  SO, SV Vertikalt 4585 3497 1438 Wh/m2 5,76 SO, SV 176944,3 314226,4 72061,1 563231,8 Wh 
  O, V Vertikalt 3928 3072 1359 Wh/m2 3,12 O, V 82110,9 149520,4 36888,7 268520,0 Wh 
  NO, NV Vertikalt 2354 2108 1177 Wh/m2 5,76 NO, NV 90845,6 189416,4 58981,8 339243,8 Wh 
  N Vertikalt 1265 1454 1054 Wh/m2 2,4 N 20341,2 54437,8 22007,5 96786,5 Wh 
  S 30° 6323 4891 2175 Wh/m2 0 S 0,0 0,0 0,0 0,0 Wh 
  SO, SV 30° 6080 4744 2146 Wh/m2 0 SO, SV 0,0 0,0 0,0 0,0 Wh 
  O, V 30° 5156 4188 2041 Wh/m2 0 O, V 0,0 0,0 0,0 0,0 Wh F1.1 Qsol 

NO, NV 30° 3691 3316 1875 Wh/m2 0 NO, NV 0,0 0,0 0,0 0,0 Wh 0,65 1158 

N 30° 2725 2746 1766 Wh/m2 1,44 N 26290,8 61686,1 22124,4 110101,4 Wh F1.2 Qsol 

# dagar:   6,7 15,6 8,7 31 22,8     Totalt månaden:   1781 KWh 0,1 178 
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Tranås September 
             

 
Instrålning 

     
Energimängd (instrålning*antal dagar*area) 

      Fönstervinkling Helklart Halvklart Mulet   Fönsterarea   Helklart Halvklart Mulet Summa:   
  S Vertikalt 4722 3341 1157 Wh/m2 4,32 S 126474,0 212166,9 45484,0 384124,9 Wh 
  SO, SV Vertikalt 4220 3026 1098 Wh/m2 5,76 SO, SV 150704,6 256217,5 57552,8 464474,9 Wh 
  O, V Vertikalt 2818 2164 935 Wh/m2 3,12 O, V 54511,4 99249,7 26546,5 180307,6 Wh 
  NO, NV Vertikalt 1274 1233 760 Wh/m2 5,76 NO, NV 45497,1 104400,6 39836,2 189733,8 Wh 
  N Vertikalt 741 913 699 Wh/m2 2,4 N 11026,1 32210,6 15266,2 58502,9 Wh 
  S 30° 5203 3857 1574 Wh/m2 0 S 0,0 0,0 0,0 0,0 Wh 
  SO, SV 30° 4715 3562 1518 Wh/m2 0 SO, SV 0,0 0,0 0,0 0,0 Wh 
  O, V 30° 3475 2821 1377 Wh/m2 0 O, V 0,0 0,0 0,0 0,0 Wh F1.1 Qsol 

NO, NV 30° 1955 1924 1206 Wh/m2 0 NO, NV 0,0 0,0 0,0 0,0 Wh 0,65 864 

N 30° 973 1352 1097 Wh/m2 1,44 N 8686,9 28619,1 14375,1 51681,2 Wh F1.2 Qsol 

# dagar:   6,2 14,7 9,1 30 22,8     Totalt månaden:   1329 KWh 0,1 133 

                              Tranås Oktober 
             

 
Instrålning 

     
Energimängd (instrålning*antal dagar*area) 

      Fönstervinkling Helklart Halvklart Mulet   Fönsterarea   Helklart Halvklart Mulet Summa:   
  S Vertikalt 4428 2905 837 Wh/m2 4,32 S 86080,3 159379,9 49898,6 295358,8 Wh 
  SO, SV Vertikalt 3328 2248 713 Wh/m2 5,76 SO, SV 86261,8 164445,7 56674,9 307382,4 Wh 
  O, V Vertikalt 1609 1217 518 Wh/m2 3,12 O, V 22590,4 48222,4 22303,0 93115,8 Wh 
  NO, NV Vertikalt 504 558 393 Wh/m2 5,76 NO, NV 13063,7 40818,8 31238,8 85121,3 Wh 
  N Vertikalt 422 509 384 Wh/m2 2,4 N 4557,6 15514,3 12718,1 32790,0 Wh 
  S 30° 3700 2608 955 Wh/m2 0 S 0,0 0,0 0,0 0,0 Wh 
  SO, SV 30° 3091 2246 886 Wh/m2 0 SO, SV 0,0 0,0 0,0 0,0 Wh 
  O, V 30° 1835 1502 745 Wh/m2 0 O, V 0,0 0,0 0,0 0,0 Wh F1.1 Qsol 

NO, NV 30° 717 847 620 Wh/m2 0 NO, NV 0,0 0,0 0,0 0,0 Wh 0,65 547 

N 30° 493 716 595 Wh/m2 1,44 N 3194,6 13094,2 11823,8 28112,7 Wh F1.2 Qsol 

# dagar:   4,5 12,7 13,8 31 22,8     Totalt månaden:   842 KWh 0,1 84 

                              Tranås November 
             

 
Instrålning 

     
Energimängd (instrålning*antal dagar*area) 

      Fönstervinkling Helklart Halvklart Mulet   Fönsterarea   Helklart Halvklart Mulet Summa:   
  S Vertikalt 3084 1919 479 Wh/m2 4,32 S 37304,1 76268,7 37247,0 150819,8 Wh 
  SO, SV Vertikalt 2157 1374 375 Wh/m2 5,76 SO, SV 34788,1 72811,0 38880,0 146479,1 Wh 
  O, V Vertikalt 687 509 211 Wh/m2 3,12 O, V 6001,6 14610,3 11849,8 32461,7 Wh 
  NO, NV Vertikalt 187 214 156 Wh/m2 5,76 NO, NV 3015,9 11340,3 16174,1 30530,3 Wh 
  N Vertikalt 186 213 156 Wh/m2 2,4 N 1249,9 4703,0 6739,2 12692,2 Wh 
  S 30° 2081 1389 448 Wh/m2 0 S 0,0 0,0 0,0 0,0 Wh 
  SO, SV 30° 1605 1109 395 Wh/m2 0 SO, SV 0,0 0,0 0,0 0,0 Wh 
  O, V 30° 688 572 293 Wh/m2 0 O, V 0,0 0,0 0,0 0,0 Wh F1.1 Qsol 

NO, NV 30° 235 308 242 Wh/m2 0 NO, NV 0,0 0,0 0,0 0,0 Wh 0,65 250 

N 30° 232 306 242 Wh/m2 1,44 N 935,4 4053,9 6272,6 11262,0 Wh F1.2 Qsol 

# dagar:   2,8 9,2 18 30 22,8     Totalt månaden:   384 KWh 0,1 38 

                              Tranås December 
             

 
Instrålning 

     
Energimängd (instrålning*antal dagar*area) 

      Fönstervinkling Helklart Halvklart Mulet   Fönsterarea   Helklart Halvklart Mulet Summa:   
  S Vertikalt 1901 1156 267 Wh/m2 4,32 S 21352,0 42947,7 22838,1 87137,9 Wh 
  SO, SV Vertikalt 1320 817 205 Wh/m2 5,76 SO, SV 19768,3 40470,9 23379,8 83619,1 Wh 
  O, V Vertikalt 279 209 90 Wh/m2 3,12 O, V 2263,2 5607,9 5559,8 13431,0 Wh 
  NO, NV Vertikalt 88 97 68 Wh/m2 5,76 NO, NV 1317,9 4805,0 7755,3 13878,1 Wh 
  N Vertikalt 88 97 68 Wh/m2 2,4 N 549,1 2002,1 3231,4 5782,6 Wh 
  S 30° 1161 751 222 Wh/m2 0 S 0,0 0,0 0,0 0,0 Wh 
  SO, SV 30° 853 571 188 Wh/m2 0 SO, SV 0,0 0,0 0,0 0,0 Wh 
  O, V 30° 270 231 124 Wh/m2 0 O, V 0,0 0,0 0,0 0,0 Wh F1.1 Qsol 

NO, NV 30° 116 141 107 Wh/m2 0 NO, NV 0,0 0,0 0,0 0,0 Wh 0,65 136 

N 30° 116 141 107 Wh/m2 1,44 N 434,3 1746,1 3050,8 5231,2 Wh F1.2 Qsol 

# dagar:   2,6 8,6 19,8 31 22,8     Totalt månaden:   209 KWh 0,1 21 
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Fönster U-värde 0,9 

Om fönstren byts ut mot lågenergifönster kommer anskärmningsfaktorn att sjunka till 0,57, enligt Sveby:s Brukarindata för energiberäkningar i bostad, 

vilket ger ett energitillskott enligt tabellen nedan. Vad som gjort är att avskärmningsfaktorn i tabellerna ovan har bytts till 0,39. Anledningen till 

den låga avskärmningsfaktorn 

Månad Utan persienn Med persienn 

Januari 178 31 

Februari 171 30 

Mars 646 113 

April 856 150 

Maj 1113 195 

Juni 1186 208 

Juli 1181 207 

Augusti 1015 178 

September 758 133 

Oktober 480 84 

November 219 38 

December 119 21 

Helår 7922 1388 
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Köldbryggeberäkningar för förbättrad konstruktion 

Grund - Vägg/Syll 

     

 
 

   
 

  

       

       

       

       

       

       

       

       Parameter Värde Enhet 
    h 0,3 m 
    A 121 m2 
    P 43,48 m 
    λ 2,3 W/m ˚C 
    w 0,431 m 
    Rk 2,78 m2˚C/W 
    Rf 6,221 m2˚C/W 
           R = Rf + 0,17 = 6,391 

     d = Rk * 0,037 = 0,10286 
    b = A/P = 2,78 

     ψ = -0,1062 + 0,1558 * 6,391-1,4+ 0,1514*0,10286 + 0,01856 * 2,780,4 +  
 + 0,09401 * (2,3/0,3)-0,2 = 0,0115 
 

Vägg/Vägg mot vindsutrymme och parallelltak/horisontellt tak 

    

     
 

   

    

    

        Enbart isolering 
  Parameter Värde Enhet 

 λ 0,04 W/m ˚C 
 dv1 0,215 m 
 dv2 0,19 m 
 db1 0,195 m 
 db2 0,405 m 
     ψ = -0,001607 + 0,1539 * 0,040,8+ 3,118*(0,04*0,405)1,6 + 0,1926*(0,04*0,195)0,6 + 1,526*10-5 * (0,19/0,405)-2+2,839*10-4*(0,215/0,405)-2 

+0,9686*10-3*(0,095/0,195)1,6= 0,027 

    
Enbart trä 

   Parameter Värde Enhet 
 λ 0,121 W/m ˚C 
 dv1 0,215 m 
 dv2 0,19 m 
 db1 0,195 m 
 db2 0,405 m 
 

        ψ = -0,001607 + 0,1539 * 0,1218+ 3,118*(0,121*0,405)1,6 + 0,1926*(0,121*0,195)0,6 + 1,526*10-5 * (0,19/0,405)-2+2,839*10-4*(0,215/0,405)-2 

*0,9686*10-3*(0,215/0,195)1,6= 0,074 
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Runt Fönster och Dörrar 

 

 
 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Parameter Värde Enhet 

λ 0,14 W/m ˚C 

d1 0,02 m 

d2 0,095 m 

d3 0,075 m 

   ψ = -0,02782 - 2,199*10-4 * 0,075-1,2+ 0,04027*(0,14/0,095)0,4 + 2,909 * (0,14* 0,02)1,6 +  
+ 2,242*10-3 * (0,075/0,02)-1,4 + 0,4665 *0,0752 = 0,0175 
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Energiberäkning av Brickarp 3:9 med förbättringsförslag 

Formler 
    

Totalt energibehov: 
 

Etot=Et+Eov+Ev+Evv+Evvs-Eg-Esolfångare 

Energibehov för transmission: Et= (U*A+Ψ*l)*Gt 
 

Gradtimmar: 
 

Gt= (Tin-Tut)* 24 
 

Energibehov för ofrivillig ventilation: Eov=0,33*nov*V*Gt 
 

Energibehov pga. ventilation: Ev=0,33*n*V*Gt*(1-v) 
 

Energibehov för varmvatten: Evv=1160*Vvv*(Tinkom-Tvv) 

Energibehov för fastighetsel: Evvs=Evvs *A 
 

Gratisenergi: 
 

Eg=0,7*Eel+0,2*Evv+Esol+Ep 

Energi för hushållsel: 
 

Eel=2500+800*antal personer 

Energi från personer: 
 

Ep= 14*0,080*antal personer*365 
 

Indata Beteckning Värde Enhet 

Antal personer   2 st 

Atemp Atemp 121 m2 

Omslutande area Aom 369,15 m2 

Luftvolym V 344 m3 

Ventilation 15-24   100 % 

Ventilation 24-08   100 % 

Ventilation 08-15   50 % 

Luftomsättningar n 0,38 oms/h 

Läckagefaktor nov 0,1 oms/h 

Verkningsgrad FTX v 0,85 % 

Varmvattenvolym Vvv 16 m3/pers år 

Varmvattentemp Tvv 60 grader C 

Ink vattentemp Tinkom 7 grader C 

Energitillskott solfångare Etillv 1600,0 kWh/år 

Byggdel U-värde Area U*A 

Timmervägg 0,147 75,62 11,1 

Vägg mot vind 0,089 21,13 1,9 

Platta 0,122 121 14,8 

Parallelltak 0,069 39,98 2,8 

Horisontellt tak 0,068 82,64 5,6 

Fönster och Dörrar 0,8 27,6 22,08 

 
Totalt 367,97 58,2 

Köldbrygga Ψ-värde Längd Ψ*l 

Grund-vägg/syll 0,012 40,62 0,487 

Vägg/vägg mot ….. 0,035 62,8 2,198 

Fönsetr och dörr 0,0175 89,2 1,561 

  
Totalt 4,246 

 
Beräkningar och formler är baserade på formelsamlingen "Formelsamling tabeller: Energi" tillhandahållen av Jönköpings Tekniska Högskola med 
kompletterande siffror från FEBY:s Kravspecifikation för Passivhus. 

Temperaturer är tagna från SMHI med värden för Tranås. 

Omsättningsfaktorn pga. luftläckage antas vara 0,35 oms/h. 

Omsättningsfaktorn för ventilation räknas om till en motsvarande konstant omsättningshastighet för att väga in det tidsstyrda systemet med 50 % flöde 
mellan 8.00–15.00. 

Varmvatten beräknas enligt FEBY:s formler och månadsfördelning. 

Fastighetselen antas vara av den mest energieffektiva som finns idag varför värdet sätts till 5 kWh/m2 och år. 

Esol är solinstrålningens inverkan på energiåtgången och har infogats direkt från solberäkningen. 

Esolp är solinstrålningens inverkan på energiåtgången med persienners inverkan och har infogats direkt från solberäkningen. 

Energitillverkningen med solfångare sprids ut över månaderna april-september i förhållande till solinstrålingen under de månaderna. 

Eg 1.1 Gratisenergi utan solavskärmning. 

Eg 1.2 Gratisenergi med solavskärmning. 

Summeringen sker i flera steg för att se till att gratisenergin inte ska eliminera energi som den inte kan påverka som t.ex. gratisenergin påverkan på 
varmvattenuppvärmning. 

Brukarna förutsätts reglera solavskärmningen under sommarmånaderna för att undvika övertemperaturer. 

Energitillverkningen används för att reducera energin för varmvattenbehovet, överskott antas gå till spillo.  
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Månad: Antal dagar: Tin Tun Gradtimmer Gt U*A+Ψ*l Et Eov Ev Fördln. Vvv Vvv Evv Evvs Eel Ep 

Januari 31 21 -3,2 18005 62,46 1125 204 117 1,13 3,0 185 51 348 69 

Februari 28 21 -3,1 16195 62,46 1012 184 105 1,16 3,1 190 46 315 63 

Mars 31 21 0,1 15550 62,46 971 177 101 1,13 3,0 185 51 348 69 

April 30 21 4,6 11808 62,46 738 134 76 1,09 2,9 179 50 337 67 

Maj 31 21 10,5 7812 62,46 488 89 51 0,89 2,4 146 51 348 69 

Juni 30 21 15 4320 62,46 270 49 28 0,84 2,2 138 50 337 67 

Juli 31 21 16 3720 62,46 232 42 24 0,71 1,9 116 51 348 69 

Augusti 31 21 15 4464 62,46 279 51 29 0,74 2,0 121 51 348 69 

September 30 21 11,1 7128 62,46 445 81 46 0,94 2,5 154 50 337 67 

Oktober 31 21 7,1 10342 62,46 646 117 67 1,09 2,9 179 51 348 69 

November 30 21 2,5 13320 62,46 832 151 86 1,13 3,0 185 50 337 67 

December 31 21 -1,2 16517 62,46 1032 187 107 1,15 3,1 189 51 348 69 

  365     129180   8069 1466 836 12 32 1967 605 4100 818 

 

Esol 1.1 Esol 1.2 Etillv Eg 1.1 Eg 1.2 Evarmvatten Evarmvatten+Evvs Evärmebehov utan persienn E värmebehov med persienn 

178 31 0 528 381 185 237 917 1064 

171 30 0 492 351 190 237 808 949 

646 113 0 996 463 185 237 252 785 

856 150 224 1195 489 0 50 -247 459 

1113 195 291 1455 537 0 51 -828 90 

1186 208 311 1517 539 0 50 -1170 -192 

1181 207 309 1517 543 0 51 -1219 -245 

1015 178 266 1352 515 0 51 -994 -157 

758 133 199 1092 467 0 50 -520 105 

480 84 0 829 433 179 230 1 397 

219 38 0 559 378 185 235 510 691 

119 21 0 470 372 189 240 856 954 

7922 1388 1600 12003 5469 1113 1718 3344 5496 

 

Evärmepump utan persienn Evärmepump med persienn Etot 1.1 Etot 1.2 Etot balanserad Månad 

505 652 741 888 741 Jan 

396 537 632 773 632 Feb 

63 373 300 609 300 Mars 

0 115 50 165 50 Apr 

0 22 51 74 51 Maj 

0 0 50 50 50 Juni 

0 0 51 51 51 Juli 

0 0 51 51 51 Aug 

0 26 50 76 50 Sep 

0 99 230 329 230 Okt 

128 279 363 514 363 Nov 

444 542 683 781 683 Dec 

1535 2644 3253 4362 3253   

   
Etot/Atemp= 26,88 kWh/m2år 

Evarmvatten = Evvred=Evv-Etillv 

Evärmebehov utan persienn = Et+Eov+Ev-Eg1.1 

Evärmebehov med persienn = Et+Eov+Ev-Eg1.2 

Evärmepump utan persienn = Evärmebehov utan persienn*0,1+ Evärmebehov utan persienn*0,9/4 

Evärmepump med persienn = Evärmebehov med persienn*0,1+ Evärmebehov med persienn*0,9/4 

Etot utan persienn= Evärmepump utan persienn+ Evarmvatten+Evvs (inga övertemperaturer medräknade) 

Etot med persienn= Evärmepump med persienn+ Evarmvatten+Evvs (inga övertemperaturer medräknade) 

Etot balanserad= balanserat värde med den mest gynnsamma energiförbrukningen. 

Värmepumpen 
 Maximala energibehov under en månad 917 kWh 

60% av energibehovet 550,2 kWh 

Coptal 4 ggr 

Möjligt maximalt energiavdrag 412,65 kWh 
 

 
Då det finns ett värmebehov kan inte energibehovet för värmepumpen bli noll . När värdet på värmebehovet är över 550,2 kWh kan maximalt 412,65 
kWh energi frånräknas då värmepumpen går på max, övrigt värmebehov måste tillgodoses från vedkaminen. Då värmebehovet är under 550,2 kWh 
kan värmepumpen dela behovet med fyra och inte eliminera värmebehovet då energi krävs för att driva pumpen. 
 

 

   
∑      ∑      ∑   
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