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● Stora klimatutmaningar→ Hushålla med energi → Många sätt att göra detta
● Utnyttjande av värmetröghet? 
● En annan energiintensiv del under en byggnads livstid är materialtillverkning → Viktigt 

att även ta hänsyn till den energin och klimatpåverkan som härleds från produktskedet

● Forskningsfråga 1: Skulle ett minskat värme- och kylbehov och därmed en 
minskad energiförbrukningen kunna uppnås genom att utnyttja värmetrögheten 
för byggnadsmaterial? 

● Forskningsfråga 2: Vilken klimatpåverkan orsakas av byggnadsmaterial när 
värmetrögheten prioriteras? 

Varför? 



Värmetröghet 
● Värmetröghet är ett mått på en byggnads 

termiska stabilitet och förmågan att lagra 
värme 

● Den termiska trögheten (P) beror på 
materialets värmekonduktivitet samt dess 
volymteriska värmekapacitet  
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● Stor termisk massa→ undvika överhettning 

● Fasförskjutningen och minskningen av toppflödet



Forskningsläge - värmetröghet 

Större termisk 
massa= mer 
värmetrög

Klimatberoende 

Större signifikans i 
varmare klimat Dämpar 

temperaturfluktuationer → 
bidrar till en ökad termisk 
komfort inomhus

 lägre 
energiförbrukning 



KLimatpåverkan och livscykelanalys 

● Behöver ske en omställning i byggsektorn 
i alla faser

● Livscykelanalys (LCA) är en metod för att 
beräkna miljöpåverkan under en produkts 
hela livscykel

● Värden på utsläpp presenteras som 
koldioxidekvivalenter 



Forskningsöversikt- LCA av byggmaterial  

Användningsfas 
Står för stor klimatpåverkan men 
koldioxidutsläpp från 
användningsfasen är relativt lika 
för byggnader oavsett deras 
materialuppbyggnad  

Betong 
Byggkonstruktioner av betong har 
en betydligt högre klimatpåverkan 
i produktskedet jämfört med de 
allra flesta andra material

Produktskede
Står för en stor del av en byggnads 
klimatpåverkan och det finns stora 
skillnader mellan material 

Avgränsningar 
Studier skiljer sig i vilka 
avgränsningar som gjorts 



Hur? 
● Fallstudie Rosendal förskola 
● IDA ICE - simuleringsverktyg som används för att simulera 

energianvändning och klimatberäkningar i byggnader 
● LCA one click - verktyg som mäter miljöpåverkan i alla faser i en LCA



Material uppbyggnad 

Mellanbjälklag:
● KL-trä
● Betong
● Träregel med 

tegelfasad 
● Referens yttervägg 

Yttervägg: gips, 
plywood, isolation 

● Massivtträ
● Trä
● Referens yttervägg 

Referensmodell

Mellanjälklag: 
Betong 

Yttervägg:

● Material med stor värmetröghet 
● Resulterar i 11 material kombinationer

 





RESULTAT



Energianvändning 
Värme 
● Fjärrvärmeförbrukningen skiljer sig 

relativt lite, som mest 500 kWh/år. 
● I relation till den totala årliga 

värmeförbrukningenen minskning med 
omkring 0,6%. 

Kyla 
● Samtliga kombinationer, undantag 

kombination 11, har ett mindre 
simulerat kylbehov.

● I relation till den totala årliga  
kylbehovet motsvarar det en 
procentuell minskning på 6%. 

KL-träyttervägg samt 
betongbjälklag

Tegelyttervägg samt 
träbjälklag



Överhettning 
● Många av materialkombinationerna har 

färre överhettningstimmar än 

referensmodellen. 

● Minskningen av överhettningstimmar ligger 

som mest kring 70 h, motsvarar i 

förhållande till den totala mängden 

överhettningstimmar/år minskning med 

omkring 6%.   

Betongbjälklag 



LCA
● Skillnaden i utsläpp kopplat till uppvärmning 

för de olika scenarierna jämfört med 

referensscenariot är relativt försumbart.

● Stor skillnad i utsläpp för de olika scenarierna 

kopplat till dess klimatpåverkan vid 

framställning av de olika materialen→ Betong 

 

Betongyttervägg 



Slutsatser

● Ur en 
uppvärmningssynpunk bör 
ej  värmetrögheten för olika 
materialval vara den 
avgörande parameter. 

● Beroende på hur aktiv/passiv 
kyla kommer användas bör en 
större eller mindre vikt läggas 
vid materialval kopplat till 
värmetröghet 

● Det är viktigt att ta hänsyn till 
materialval för att minska de 
utsläpp som bidrar till 
klimatpåverkan under 
materialproduktionen. 



Fortsatta studier 

Inkludera flera 
byggnadsdelar 
alternativt 
studera  större 
variation av 
material

Analysera andra 
byggnader 

Utvidga 
livscykelanalysen 



TACK!


