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Ger tunga stommaterial lägre 
energiförbrukning än lätta? 
Med forskningsmedel från Konsor-
tiet för finansiering av grundforsk-
ning inom betongområdet, CBI Be-
tonginstitutet och SP bedriver CBI 
forskning i syfte att öka kunskapen 
om skillnader i energi- och effektbe-
hov hos olika stommaterial. Projekt-
ledare är Kristian Tammo, CBI, Eva-
Lotta Kurkinen, SP ETi, samt Johan 
Björkman och Ulrik Pettersson, SP-
Energiteknik. Projektet innefattar i 
stora drag att tillverka minihus, à 1 
m3, med olika stommaterial som där-
efter placeras utomhus under minst 
ett års tid. Bland annat registreras 
temperaturer och tillsatt energi för 
uppvärmning för att sedan analysera 
skillnaderna mellan stommaterialen. 
Artikeln behandlar främst syfte och 
tillvägagångssätt i projektet då inga 
resultat är framtagna än.

Projektet skall möjliggöra mät-
ning av effektbehov och energi-
förbrukning i huskroppar där den 
stora mängd obestämda variabler 
som brukar finnas i befintliga hus 
eliminerats. Storleken på lådhusen 
har valts till ett innermått av 1 m3 då 
detta ansetts vara en praktisk stor-
lek. Ingen ventilation eller fönster 
har installerats, allt för att ta bort 
svårbestämda variabler som bidrar 
till osäkerhet i mätningen. I hus-
kropparna placeras termoelement 
och värmesystem (bild 1). Värme-

systemet skall vara möjligt att styra 
med stor noggrannhet för att hålla 
en jämn inomhustemperatur på 18-
23°C under den kalla årstiden. All 
energi som skickas in i husen av 
”människan” skall registreras och 
systemet skall försöka hålla 20°C 
under de dagar man behöver värma 
husen. Övertemperaturerna kom-
penseras inte med något kylsystem 
utan registreras och räknas om till 
en fiktiv kyleffekt. 
Andra krav på husen:
– Samma tjocklek på isolering i 

golv, väggar och tak.
– Mätning under minst ett år på SP 

i Borås (bild 2).
– Vattentäta tak på husen.

I tidigare forskning om värmelag-
ring har CBI provat en betong med 
PCM (Phase Change Material) som 
funnits ha intressanta egenskaper. 
Tillsammans med standardbetong i 
olika tjocklek och betong med tung 
ballast utgör de material för provob-
jekten. 
Följande kombinationer ingår:
• Lätt stomme (enbart isolering  

 100 mm).
• Tung stomme (standardbetong 

100 mm, isolering 100 mm utsidan).
• Tung stomme (standardbetong   

50 mm, isolering 100 mm utsidan).
• Tung stomme (standardbetong 

100 mm, isolering 100 mm insidan).
• Tung stomme (mikroinkapslad  

 PCM, betongtjocklek 100 mm,  

 isolering 100 mm utsidan).
• Tung stomme (betong med tung  

 ballast 100 mm, isolering 100 mm  
utsidan).

Betonghusen är gjutna i nästan ett 
helt stycke, där endast taket går att 
lyfta av. Man har eftersträvat att få 
husen täta och detta har ställt höga 
krav på tillverkningen och gjutfor-
men (bild 3). För huset med mikroin-
kapslad PCM består betongen av ett 
lager standardbetong om 80 mm där 
man sedan påfört ett lager puts med 
mikroinkapslad PCM om 20 mm på 
insidan av standardbetongen. Huset 
med tung ballast i betongen väger 
nära tre ton vilket är det tyngsta av 
husen. Den tunga ballasten är mag-
netit med en densitet på 5100 kg/m3. 

Alla minihusen har ett RH likvär-
digt för en 5 år gammal byggnad. 
Metoder för reglering av RH är in-
gjutna värmekablar för att torka ut 
byggfukten. Under drift kommer 
mättade saltlösningar att placeras i 
husen, för att reglera RH ytterligare.

CBI:s tidigare mätningar och 
andra referenser visar att det är stor 
skillnad på värmelagrande förmåga 
hos olika materialen i teorin. Resul-
taten från aktuell provning kommer 
förhoppningsvis att klargöra om de 
skiljer sig också i praktiken och hur 
stor den skillnaden är. Resultaten 
kommer bland annat att plottas i dia-
gram mot utetemperaturen där man 
kan avläsa tillförd effekt och energi. 

Mätning av energi- och effekt-
behov i minihus

Bild 1. Installationer i husen. Bild 3. Ett hus under produktion.Bild 2. Husen är placerade utomhus.




