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Abstract 

We have previously seen and verified that it is now possible to build highly energy efficient and 

airtight buildings with a building envelope of lightweight construction. There has not been so much 

focus on low energy buildings with other types of frame construction which have the ability to be 

used in the production of low-energy buildings. 

Purpose: 

The aim of the project is to give feedback to the building sector in the form of an experience and 

knowledge base, to help with making the choice of which technology and systems to use in the 

production of low-energy apartment buildings in an efficient manner, together with solutions other 

than those commonly used today. 

The solutions evaluated are primarily involved with a massive building envelope (concrete) with a 

heavy building envelope of sandwich panels and in situ concrete. A number of technical installation 

solutions are also evaluated which when coupled with the building envelope have the potential to 

form good system solutions. 

Simulations: 

Simulations of technical systems where building envelope and installation techniques are combined 

to form an energy efficient building show that an airtight building envelope with low U-values and 

minimized thermal bridges can be combined with efficient installation technology systems for heat 

recovery, etc. regardless of whether the building envelope is heavy, massive or light in construction. 

The simulations also show that the thickness of the building envelope is affected by the construction 

system chosen for the building envelope. The thickness of the walls can be reduced if more effective 

insulation is used, which has been carried out in reference projects for this study. 

Interviews: 

This project focuses on airtightness, thermal bridges and the optimal/easiest way to produce the 

building envelope. The experiences gathered in from interviews with various stakeholders in the 

construction sector show that massive building envelopes of concrete (concrete sandwich 

construction and concrete casting with permanent formwork) are already in use today in the 

production of low-energy buildings and buildings that meet the requirements for the passive house 
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standard. The interviews also highlighted the need for well-executed design and workmanship in 

order to avoid thermal bridges for example. 

Conclusions: 

Conclusions from the project include: 

 It is possible to achieve highly energy efficient buildings with a heavy building envelope 

 It is easy to build airtight building envelopes with heavy solid walls 

 It is easy to complement the air sealing layer during the operation because it is easily 
accessible and often visible from the inside 

 An external wall of concrete and insulation should not be too thick in comparison with the 
light curtain walls, as more highly efficient thermal insulation may need to be considered. 

 There is also potential for improvement regarding the construction of/sealing of joints and 
services for moisture resistance and thermal bridges. 

 It is simpler to install a main central ventilation system rather than individual units in each 
apartment. 

 In the operational phase, problems occur with both apartment units and central units. The 
problems are of a somewhat different character, but it seems more likely that a problem 
occurs with the apartment units. 

 There is clearly potential for improvement when ventilation systems with FTX are used, 
especially when it comes to reducing problems in the operational phase. 

 
 
Keywords: energyefficient buildings, building envelope, concrete, airtightness, thermal bridges, heat 

recovery, building process 

Introduktion 

Vi har tidigare sett och verifierat att man idag kan bygga mycket energieffektiva och lufttäta 

byggnader med lätta konstruktioner i klimatskalet. Exempel på projekt som kommunicerats och 

utvärderats är passivhusen i Lindås, Glumslöv, Oxtorget och Hamnhuset. Byggsektorn har 

allteftersom också arbetat med utbildning och tekniska lösningar för att bygga lufttäta klimatskal i 

dessa lätta klimatskal. Med tillämpning av dessa kunskaper, erfarenheter och produkter kan man 

konstatera att man mycket väl kan producera kvalitetssäkra lågenergihus med lätta klimatskal.  

Det har dock hittills inte varit lika mycket fokus på byggandet av lågenergihus med andra typer av 

stomsystem som också har möjlighet att användas för produktion av lågenergibyggnader. Exempel 

på sådana andra alternativa stomsystem som kan övervägas vid produktion av lågenergibyggnader är 

massiva klimatskal i betong eller trä.  

Syfte 

Syftet med projektet är att ge byggsektorns aktörer en erfarenhetsåterföring och ett kun-

skapsunderlag inför deras val av teknik- och systemlösningar för att producera lågenergi-

flerbostadshus på ett effektivt sätt och med andra lösningar än de som vanligen används idag. 

Projektet fokuserar på att samla och öka kunskapen avseende låg energianvändning, effektiv och 

kvalitetssäkrad produktion (lätt att bygga rätt), god beständighet, god innemiljö (t ex termiskt klimat) 

och effektiv förvaltning (lätt att förvalta rätt). 
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Lösningarna som utvärderas är framförallt klimatskal som är massiva och tunga och fokus är 

klimatskal i betong (sandwichelement och platsgjuten betong). Förutom klimatskal utvärderas ett 

antal installationstekniska lösningar som tillsammans med klimatskalen har förutsättningar att bilda 

goda systemlösningar enligt ovan. Utvärderingen har skett teoretiskt och där det varit möjligt har 

även praktiska erfarenheter inhämtats. 

Metod 

Val av koncept för energieffektiva flerbostadshus 

För att få en energieffektiv och god helhetslösning/systemlösning kombineras tekniska lösningar för 

byggnadsstommen med ett flertal installationstekniska lösningar. De tekniska lösningarna som 

identifierades i förstudien och som bedömdes ha förutsättningar att kunna användas i 

energieffektiva flerfamiljshus utgör utgångspunkt för simuleringarna. Bland dessa fanns lätta 

klimatskal samt massiva klimatskal i kombination med värmeisolering där den massiva delen kan 

utgöras av murade material, massivt trä eller gjutna i betong.  

Genom en inledande diskussion inom arbetsgruppen och avstämning med referensgruppen 

avgränsades studien till att, förutom helhet för energieffektiva byggnader, behandla massiva och 

tunga klimatskal av betong samt FTX-system med centralt respektive lägenhetsplacerade aggregat. 

Simuleringar för system med låg energianvändning 

Simuleringar utfördes i VIP Energy för att visa i vilken mån helhetslösningar med lätta respektive 

tunga klimatskal i betong i kombination med installationstekniska lösningar kan skilja sig åt.  En 

parameterstudie har också utförts för att belysa betydelsen av olika val. Dynamiska styr och regler 

system har inte simulerats eftersom Programet VIP Energi automatiskt styr mot en konstant 

innetemperatur. 

Erfarenhetsinsamling 

Genom insamling av befintlig erfarenhet i byggsektorn (intervjuer) och analyser värderas lösningarna 

avseende förutsättningar för: 

1. Beständigt låg energianvändning under driftskedet – bl a lufttäthet, effektivitet på 
värmeåtervinning, köldbryggor 

2. God innemiljö – bl a termisk komfort, luftkvalitet, fuktsäkerhet, ljud 

3. Effektiv och kvalitetssäkrad produktion (lätt att bygga rätt) – bl a robusthet, enkelhet, 
felmarginaler, kompetensbehov 

4. Effektiv drift och underhåll (lätt att förvalta rätt) – bl a robusthet, enkelhet, 
användarvänlighet 

Intervjuer har genomförts med personer aktiva i olika delar av byggprocessen: 

 Leverantörer och tillverkare av byggnadskomponenter (2 personer) 

 Byggherreorganisation (3 personer) 

 Representanter för projektörer/plattformsutvecklare (2 personer) 

 Entreprenörer (5 personer) 

 Förvaltande organisationer (2 personer) 
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Resultat 

Energieffektiv helhet 

Simuleringar av tekniska system där klimatskal och installationsteknik samverkar till en energieffektiv 

byggnad visar att man kan få ett mycket energieffektivt flerbostadshus oavsett om man väljer lätt 

klimatskal, massivt tungt klimatskal eller massivt klimatskal i trä. Det avgörande visas vara att man 

har klimatskal med låga U-värden, har minimerat köldbryggor och byggt med god lufttäthet i 

kombination med effektiva installationstekniska system för värmeåtervinning m m.  

Simuleringarna visar också att klimatskalets tjocklek påverkas av vilket byggsystem som väljs för 

klimatskalet. För massiva och tunga klimatskal såsom betongsandwich innebär det att klimatskalet 

blir något bredare än lätta utfackningsväggar om isolering med samma ʎ-värde används i kon-

struktionerna och för att nå ett U-värde om 0,1 W/m²K. I ett beräkningsfall blir då väggens tjocklek 

530 mm för betongsandwichvägg och 434 mm för lätta klimatskal. I simuleringsfallet minskar det 

tunga klimatskalets tjocklek cirka 5 cm om isoleringen i en betongsandwich byts till en mer 

högeffektiv isolering såsom grafitisolering. Grafitisolering har använts i de besökta referensobjekten 

som byggs såsom passivhus. Ytterligare en faktor som kan påverka de båda väggarnas tjocklek är 

förekomsten av köldbryggor som i denna förenklade jämförelse satts till 0. Väggens tjocklek har 

påtalats påverka den uthyrningsbara ytan och kan därmed i vissa centrala lägen vara viktig. 

Den termiska komforten påverkas av en byggnads värmekapacitet där ett tungt klimatskal som 

exponeras mot innemiljö kan bidra ytterligare till att jämna ut temperatursvängningar över dygnet. 

Inom ramen för detta projekt är simuleringar av energianvändning utförda med utgångspunkt att alla 

simuleringsfallen har tung invändig stomme. De extra ytor av tunga material som tillkommer på 

grund av tunga klimatskal påverkar till mindre del tidkonstanten för byggnaden och därmed 

energianvändningen och effektbehovet. I vilken mån det termiska klimatet (t ex risken för 

övertemperaturer) påverkas har inte studerats inom detta projekt. Vid en slutlig projektering av en 

byggnad är dock övertemperaturer en viktig parameter att studera.  

Uttorkning av byggfukt innebär initialt en högre energianvändning. Vid användning av prefabricerad 

betong och högpresterande betong kan den mängd fukt som skall torkas ut hållas låg. Beräkningar 

har utförts.  

Klimatskal - erfarenhetsåterföring 

Detta projekt fokuserar på lufttäthet, köldbryggor och om det är optimalt/lätt att producera 

klimatskal. Erfarenheter som samlats in i samband med intervjuer med olika aktörer i byggsektorn 

visar att man redan idag använder tunga klimatskal i betong (betongssandwich eller platsgjutna med 

kvarsittande form) för produktion av lågenergibyggnader och byggnader som uppfyller 

passivhusstandarden. Intervjuerna visar dessutom: 

Lufttäthet: För att bygganden skall använda så lite energi som möjligt är det väsentligt att 

luftläckagen genom klimatskalen är så små som möjligt. 

 Utförda täthetsprovningar visar att man kan nå mycket låga läckagetal då man producerar 
byggnader med tunga klimatskal. Exempel på mätresultat är betydligt lägre än 0,1 l/m²s.  
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 Om projekteringen är väl utförd så är arbetsinsatsen på byggarbetsplatsen mycket liten för 
att nå lufttäta klimatskal. En verifierande täthetsprovning behöver dock alltid göras. 

 Man påtalar att det inte behövs speciella insatser för att utbilda/informera på 
byggarbetsplatsen för att nå lufttäthet i de fall man arbetat med tunga klimatskal. Ett citat är 
”man lyckas med lufttätheten utan att ha fokus på det”. 

 I jämförelse med lätta klimatskal med ett lufttätande skikt av PE-folie eller duk som byggs in i 
konstruktionen är insatsen mycket mindre för arbetsutförande och instruktioner/utbildning.  

 Vid sammanfogning av prefabricerade fasadelement är det viktigt att måtten stämmer väl så 
att tätningsband som monteras mellan blocken varken blir för hårt klämda, alternativt inte 
fyller ut utrymmet. 

 Om man i samband med täthetsprovning upptäcker lokala luftläckage kan dessa med liten 
insats kompletteras då man kan komplettera de läckande genomföringarna eller 
anslutningarna från insidan som inte är dolda bakom andra material. I lätta klimatskal där det 
lufttätande skiktet är inbyggt måste dessa luftläckage åtgärdas innan skiktet byggs in och 
därför är det viktigt i dessa fall med en tidig uppmätning och lokalisering av läckage innan 
inbyggnaden sker. 

Köldbryggor: För att klimatskalet skall ha så små värmeförluster som möjligt är det viktigt att 

köldbryggorna minimeras. 

 Vid intervjuer påtalar man att projekteringen är viktig för att undvika onödiga köldbryggor 

 Några kritiska punkter för köldbryggor är t ex fönster- och dörranslutningar, bal-
konginfästningar, anslutningar mot grund och vindsbjälklag. 

 I samband med produktion av lågenergihus och passivhus med tunga klimatskal i betong har 
olika detaljer utvecklats. Förutom den ökade isolertjockleken, utbyte till ett mer 
högpresterande värmeisolerande material har bl a fönsteranslutningar och 
balkonginfästningar utvecklats vidare från det traditionella systemet med betongelement. 

 Beräkning av värmeförluster genom olika köldbryggor verifierar att projekteringen av 
betongelementen och detaljutformningen är viktig för en så låg värmeförlust och så god 
termisk komfort som möjligt. Beräkningsexemplet visar på inverkan av olika 
fönsterinfästningar. 

 Den inverkan på uppkomsten av köldbryggor man möjligen kan ha på en byggarbetsplats är 
om igjutningen från insidan mellan byggelement sprider sig ut till den yttre delen av 
klimatskalet. Detta kan vara fallet om drevningar och tätlister inte är applicerade korrekt. 

    Övrig produktionseffektivitet: 

 Vid produktion av byggnader med klimatskal av betong och utan organiska eller träbaserade 
material används i allmänhet inte väderskydd. Kommentar vid intervju är att det är viktigt att 
organiska material undviks, även vid takkonstruktionen, för att undvika behovet av 
väderskydd genom hela byggprocessen 

 De tunga och/eller skymmande betongelementen kräver byggkranar av en prestanda som är 
högre än för produktion av andra klimatskal. 

 Om betongelementen med hög prefabriceringsgrad jämförs med platsbyggda ut-
fackningsväggar är logistiken och utrymmet kring byggarbetsplatsen avgörande. I centrala 
lägen i städer behöver detta beaktas i ett tidigt skede. 

 Uttorkning av betong måste planeras. Beror bl a av betongkvalitet. 

 Den höga prefabriceringsgraden gör att produktionstiden blir kortare jämfört med 
konventionellt byggande med lägre grad av prefabricering för utfackningsväggar. 
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 Såsom tidigare nämnts är arbetsinsatsen för att skapa god lufttäthet är enligt de erfarenheter 
som hämtats in via intervjuer betydligt mindre än då man har klimatskal där tätskiktet är en 
duk som byggs in i konstruktionen. 

Att tänka på  och behov av utveckling: 

Vid intervjuer har det påtalats att det också finns behov av att vidareutveckla olika saker såsom: 

 Lösningar för att ytterligare minska köldbryggor vid anslutning yttervägg/grund, 
infästningsanordning runt fönster och dörrar samt balkonginfästningar 

 Regn kan komma in i elementen vid framförallt fönsteröppningar, men även vid 
elementskarvar, om inga extra åtgärder vidtas. Tiden under både transport samt under 
montering innan de utvändiga fogarna är på plats behöver beaktas. 

 Skarvarna mellan elementen behöver utvecklas avseende drevning med tanke på att regn 
kan fukta upp under monteringen.  

 Viktigt att detaljer hamnar rätt, t ex detaljer för infästningar av fönster  

 Den utvändiga fogningen kan bli fördröjd av för kallt väder. Då är det viktigt att ha 
bottningslist på plats för att på detta sätt stoppa en del av inträngande vatten. Behövs annan 
lösning? 

 Anvisningar för att avgöra om ytan är tillräckligt torr inför en eventuell invändig målning? 

Kommentarer om driften av byggnader med tunga klimatskal visar att: 

 Lösningen med tunga och massiva stommar där den massiva delen exponeras mot insidan är 
en robust lösning där hyresgäster kan fästa olika detaljer utan att klimatskalet och dess 
lufttäthet skadas. 

 Efter ett antal års brukande och då en renovering är aktuell kan vid behov det lufttätande 
skiktet kompletteras utan stora ingrepp i konstruktionen. De kritiska punkterna ur 
lufttäthetssynpunkt (anslutningar mot fönster, dörrar och bjälklag, skarvar mellan element 
samt genomföringar) är exponerad mot innemiljön och kompletteringen blir därför lättare 
att utföra än om det lufttätande skiktet skall kompletteras inne i en konstruktion. 

 Vid tillbyggnad och vid nya genomföringar i klimatskalet är lufttätheten sannolikt lättare att 
planera och genomföra på ett bra och kvalitetssäkrat sätt. 

Energiförsörjning 

Möjlighet att kunna välja olika energiförsörjningssystem bedöms vara av avgörande betydelse för en 

större spridning av ett ”lätt att bygga rätt”-koncept. Detta är en av orsakerna till att vi nedan förordar 

ett värmedistributionssystem där åtminstone den centrala distributionen är vätskeburen. Man kan 

då ha en energiförsörjning som baseras på el, fjärrvärme, solvärme, biobränsle och/eller 

värmepumpar. 

Värmedistribution 

Projektgruppen kom fram till att luftvärme borde vara det mest kostnadseffektiva sättet att 

huvudsakligen distribuera ut värmen i varje lägenhet. I flera projekt har man dock kommit fram till 

att luftvärme är dyrare än radiatorer. Orsaken till detta borde närmare behöva utredas. Beror det på 

att obeprövad teknik jämförs med beprövad teknik och att lärokostnader vägts in i beräkningarna 

eller finns det andra orsaker. Erfarenheterna av luftvärmesystemen är vidare blandade. Vissa är 
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mycket nöjda och tycker det fungerar bättre än radiatorer. Andra tycker det har varit ”massa strul 

och klagomål”. Det finns därför två huvudalternativ för värmedistribution i lägenheterna. 

1. Traditionella vattenburna radiatorer. Tack vare det låga värmebehovet kan 
framledingstemperaturen hållas lägre än i ett vanligt 55-45-system. En fördel jämfört med 
luftvärme är möjligheten till individuell reglering i varje rum.  Nackdelen är att separat 
rördragningar krävs till varje rum. Injustering och underhåll av termostatventiler kan också 
innebära en hel del merarbete. 
 

2. Luftburen värme med vätskeburet tilluftsbatteri i varje lägenhet. Fördelen är att man 
utnyttjar tilluftskanalerna för att vid behov även distribuera värme. En nackdel med detta 
system är att möjlighet till individuell reglering i varje rum saknas. Vidare innebär det en 
extra svårighet i att samprojektera värme- och ventilationsbehov i varje rum. Dessa 
nackdelar får vägas mot den relativt korta period som man överhuvudtaget behöver aktiv 
värmning i ett lågenergihus. För att ytterligare minimera rördragningarna föreslås att den lilla 
värmemängd som krävs kan hämtas från VVC-kretsen. 

Ett tredje alternativ skulle kunna vara ett extremt lågtempererat golvvärmesystem. Till skillnad från 

ett traditionellt golvvärmesystem skulle detta kunna göras reglertekniskt enklare samtidigt som en 

mycket snabb passiv reglering skulle erhållas. Detta alternativ behöver dock först utvärderas i 

praktisk drift. Kostnadsaspekterna måste också utvärderas mer.    

Värmeåtervinning 

För att byggnaden skall ha så små ventilationsförluster som möjligt är det viktigt med en högeffektiv 

ventilationsvärmeåtervinning. Ventilationsförlusterna kommer annars att bli större än 

transmissionsförlusterna i en välisolerad byggnad. I valet mellan frånluftsvärmepump och luft-

luftvärmeväxling (FTX1) valdes FTX då denna teknik är mer eleffektiv och systemtekniskt mer 

fördelaktig att kombinera med olika energiförsörjningssystem, exempelvis fjärrvärme eller 

bergvärmepump. Vid intervjuer kring installationstekniska system och kommentarer kring effektiv 

produktion och effektiv drift har fokus i detta projekt lagts vid jämförelser och för- respektive 

nackdelar med centralt placerad värmeåtervinning eller lägenhetsvis placerad värmeåtervinning. 

Intervjuer samt erfarenheter från tidigare genomförda projekt visar på att det finns för- och 

nackdelar med både centralt och lägenhetsvis placerade värmeåtervinningsaggregat. Sammantaget 

bedöms dock centralt placerade aggregat vara att föredra både ur produktions- och driftstekniska 

aspekter. För att undvika problem med luktöverföring och samtidigt ha en hög verkningsgrad bör 

dessa dock vara av typen motströms plattvärmeväxlare. De problem med påfrysning som 

förekommer i denna typ av värmeväxlare föreslås lösas genom behovsstyrd förvärmning av 

uteluften. Den mest energieffektiva metoden är att utnyttja värme från ett borrhål eller markslinga. I 

det fallet kan man också få en mycket billig, om än begränsad, frikyla sommartid. 

Resultat från intervjuer 

Slutsatser från intervjuer i projektet är bland annat att: 

 Det är lätt att bygga lufttäta klimatskal med tunga massiva väggar  

                                                             
1
 Från- och Tilluftsventilation med ventilationsvärmeväxling 
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 Det lufttätande skiktet är lätt att komplettera under driften eftersom det är lätt åtkomligt 
och oftast synligt från insidan 

 Det är robusta och fukttåliga material 

 För att en yttervägg med betong och isolering inte skall bli för tjock i jämförelse med lätta 
utfackningsväggar kan en mer högeffektiv värmeisolering övervägas. 

 Det finns också en förbättringspotential bl a när det gäller utföranden av skarvar och 
anslutningar avseende fuktsäkerhet och köldbryggor. 

 Det är installationsmässigt något enklare att installera centrala ventilationsaggregat jämfört 
med lägenhetsaggregat. 

 I driftsfasen förekommer problem både med lägenhetsaggregat och centrala aggregat. 
Problemen är dock av lite olika karaktär och det tycks oftare vara problem med 
lägenhetsaggregaten. 

 Det finns helt klart en förbättringspotential hos ventilationssystem med FTX, främst när det 
gäller att minska problem i driftsfasen. Motströms värmeväxlare har ofta problem med 
förbigångsspjäll och att få avfrostningen att fungera på ett bra sätt. Centrala roterande 
värmeväxlare har ofta problem med tryckbalanser över rotor och luktöverföring mellan 
lägenheter. Roterande lägenhetsaggregat har ibland problem med för hög fuktåterföring. 

 Erfarenheterna av luftvärmesystemen är blandade. Vissa är mycket nöjda och tycker det 
fungerar bättre än radiatorer. Andra tycker tvärtom att det har varit ”massa strul och 
klagomål” med luftvärmesystem. 

Resultat simuleringar 

Slutsatser från simuleringarna som gjorts i projektet.  

 Simuleringar för scenarier med lätta utfackningsväggar, massiva tunga klimatskal i 
betongsandwich samt klimatskal med massiv trästomme visar att alla (efter att ha optimerat 
olika parametrar såsom exempelvis köldbryggor) kan uppfylla den i detta projekt antagna 
målnivån som satts till 55 kWh/m² Atemp, år samt Värmeförlusttal(VFT) enlig FEBY12 Kategori 
3 Passivhus.  

Slutsatser, diskussion 

Förutsättningar gällande energi 

Simuleringar för de tre scenarierna lätta utfackningsväggar, tunga massiva klimatskal i betong samt 

massiva klimatskal i trä visa att alla kan uppfylla den i detta projekt antagna målnivån för låg 

energianvändning. Man behöver dock säkerställa bl a en mycket god värmeåtervinning, god 

lufttäthet och optimalt utformade detaljer så att köldbryggor undviks. För att ytterligare sänka 

energianvändningen krävs dessutom att byggnaden har någon form av intern generering av förnybar 

energi i form av solel och/eller värmepump.     

För massiva och tunga klimatskal i betongsandwich innebär det att klimatskalet blir något bredare 

om isolering med samma ʎ-värde används i konstruktionerna och för att nå ett U-värde om 0,1 

W/m²K. I ett beräkningsfall blir då väggens tjocklek 530 mm för betongsandwichvägg och 434 mm för 

lätta klimatskal. I simuleringsfallet minskar det tunga klimatskalets tjocklek till 482 mm om 

isoleringen byts till en mer högeffektiv isolering såsom grafitisolering. Grafitisolering har använts i de 
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besökta referensobjekten som byggs såsom passivhus. Ytterligare en faktor som kan påverka de båda 

väggarnas tjocklek är förekomsten av köldbryggor som i denna förenklade jämförelse satts till 0.  

Lätt att bygga rätt med tunga massiva klimatskal? 

Det är viktigt att lyckas genomföra hela byggprocessen väl för att minimera luftläckagen och 

köldbryggorna. Med tunga och massiva ytterväggar i betong och isolering är erfarenheterna från 

genomförda intervjuer (som endast avsåg tunga klimatskal) att 

 lufttätheten är enkel att nå utan speciella utbildnings- eller informationsinsatser på 
byggarbetsplatsen. Tidåtgången för lufttätande aktiviteter är låg. Det lufttätande skiktet är 
dessutom åtkomligt från insidan vid eventuellt behov av komplettering. 

 köldbryggorna kan minimeras genom ett väl utfört projekteringsarbete. Arbetsmomenten på 
byggarbetsplatsen har sällan inverkan på uppkomsten av köldbryggor. 

 produktionstiden är kort och man når tidigt ett tätt hus 

 man under projekteringen måste planera utförandet och materialval till skarvar och 
anslutningar väl och här angav flera av de intervjuade att det fanns utvecklingsbehov. 
Aspekter som lufttäthet, köldbryggor och fuktsäkerhet angavs. 

 vid produktion av prefabricerade element i betong är det viktigt att mått stämmer mycket väl 
och man är i allmänhet nöjd med denna aspekt. Det som nämnts är att infästningsdetaljer för 
fönster ibland monterats fel eller snett. 

Lätt att drifta rätt med tunga massiva klimatska? 

De som intervjuats och som hade synpunkter på driften av en byggnad med tunga klimatskal angav 

att  

 det är positivt att de lufttätande detaljerna är åtkomliga från insidan och därmed lätt kan 
kompletteras eller bytas ut vid behov.  

 vid eventuell ombyggnad/komplettering är lufttätheten lätt att återställa 

 materialet är robust på så sätt att det inte är känsligt med infästningar och håltagningar från 
insidan med avseende på exempelvis lufttäthet. 

Lätt att bygga och drifta rätt med energieffektiva installationer? 

I driftsfasen förekommer problem både med lägenhetsaggregat och centrala aggregat. Problemen är 

dock av lite olika karaktär och det tycks oftare vara problem med lägenhetsaggregaten. 

Erfarenheterna av luftvärmesystemen är blandade. Vissa är mycket nöjda och tycker det fungerar 

bättre än radiatorer. Andra tycker istället det har varit ”massa strul och klagomål” med 

luftvärmesystem. 

Utvecklingsbehov 

Avseende tunga klimatskal angavs ett flertal detaljer som är i behov av ytterligare fokus och 

eventuell utveckling. Framförallt har skarvar, fogar och anslutningar omnämnts. 

Det finns en förbättringspotential hos ventilationssystem med FTX i bostäder, främst när det gäller 

att minska problem i driftsfasen. Centrala FTX-aggregat utan luktproblem, utan dyr reningsteknik och 

utan behov av avfrostning verkar vara det branschen vill ha. 



153 
 

Avseende luftvärmesystemen finns det behov av ytterligare utvärderingar samt utvecklings och/eller 

kunskapsuppbyggnad. Om luftvärmesystemets nackdelar jämfört med ett traditionellt 

radiatorsystem inte uppvägs av att det är mycket kostnadseffektivare så finns det ingen anledning att 

använda luftvärme. Dessutom, även om det är mycket kostnadseffektivare så får nackdelarna givetvis 

inte leda till en orimlig försämring av inneklimatet.   
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