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Abstract 

Purpose: Villas built before 1960 represent around 45% of the dwelling in Sweden. 

Since the average U-value in their walls is around 0,5 W/m2K, there is a great concern 

to improve  these values. The Swedish government's goal is to reduce energy intensity 

in the country by 2020 by 20 % from 2008’s values. The aim of this study is to reach 

phase renovation proposals taking into account energy and moisture on houses 

consisting of standing shelves. With this, the authors wish to contribute and encourage 

renovation of existing villas, which in turn can lead to reduced energy consumption. 

 

Method: This work is based on a case study of a 1940’s wooden house located in 

Skillingaryd. Measurements and parameters have been taken in order to calculate the 

house's specific energy usage in the BV2 analysis program. Document analyses and 

interviews have been used to get a deeper knowledge of existing conditions, and to 

suggest ways to utilise the material that the market offers nowadays. This should 

serve the purpose of creating as energy-efficient phase resolution as possible. 

 

Result: The study shows that an outer wall of a massive wooden house should keep a 

U-value of 0,15 W/m2K to meet the specific energy consumption of 90 kWh/m2 and 

year, when the other house is additional insulated. The study presents two 

refurbishment proposals supported by interviewed experts in the insulation and 

consulting industry. The first option leaves large parts of the old facade untouched, 

adding new insulation layers of the desired thickness. The second option advises to 

tear away all old panels into the shelf frame, thus re-building with new materials. 

Both proposals address the issue of how the facade should be refurbished in order to 

make it moisture proof. They mostly solve the problem by refurbishing it outwards 

and by eventually placing a vapor barrier for a maximum of one third in of the 

insulation. This vapor barrier may or may not be a watershed according to the experts. 

Some think it is unnecessary when the plank is considered sufficiently diffusion-

proof; some believe that it will help to identify where a possible condensation might 

occur in the wall. 

 

Consequences: The study shows that by means of additional insulation, BBR 24 

recommended values can be achieved for an exterior wall while keeping the façade 

moisture proof. One strength the study shows that the two reported renovation 

proposals achieve the same end result, although the interference on the facade varies 

in size. Therefore the authors of the above study recommend to tear down the old 

facade and build a new control wall with a finishing facade disc. This is when you 

face a vapor barrier on the façade with a vapor barrier that is laid on the old baselayer 

of the roof. Then a new roof construction could be built up with roof beams, shavings 

and roof tiles. As a result, a windy, yet proportional, construction can be created.  

 

Restrictions: The study assumes that the entire house would be refurbished in order 

for the specific energy use to be possible. Furthermore, the work is based of a shelf 

shelter located at a particular geographical site. Due to this, the study also offers 

suggestions on wooden facades only. 

 

Keyword: Plank body, Phase renovation, Specific energy use, diffusion, convection, 

U-value, air density. 
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Sammanfattning 

Syfte: Villor byggda före 1960 utgör runt 45 % av villabeståndet i Sverige. Då det 

genomsnittliga U-värdet i dessa väggar är runt 0,5 W/m2K finns det en stor 

angelägenhet att förbättra just dessa värden. Sveriges regering har som mål att fram 

till 2020 minska energiintensiteten i landet med 20% från 2008 års värden. Målet med 

studien är att komma fram till renoveringsförslag av ytterväggen beaktande energi och 

fukt på hus bestående av stående plankstomme. Med detta önskar författarna att kunna 

bidra och uppmuntra till renovering av det befintligt villabestånd som i sin tur kan 

leda till mindre energikonsumtion.  

Metod: Arbetet är baserat på en fallstudie utav en villa med plankstomme från 1940-

talet belägen i Skillingaryd. Härifrån har mått och parametrar hämtats som grund för 

att räkna ut husets specifika energianvändning i analysprogrammet BV2. Dokument-

analyser och intervjuer har sedan använts för att få en djupare kunskap om vilka 

material som finns på marknaden och hur dessa skall behandlas för att kunna skapa en 

så energieffektiv lösning på yttervägg som möjligt. 

Resultat: Studien visar att en yttervägg i en villa med plankstomme bör hålla ett U-

värde på 0,15 W/m2K för att klara den specifika energianvändningen på 90 kWh/m2, 

år då övriga huset är tilläggsisolerat. Rapporten kommer fram till två renoverings-

förslag på ytterväggen som har stöd av intervjuade experter inom isolerings och 

konsultbranschen. Första alternativet lämnar kvar stora delar av den gamla fasaden 

som sedan byggs på med nya isoleringsskikt av önskad tjocklek. Det andra 

alternativet utgår från att riva ner all gammal panel in till plankstommen och på så vis 

börja om på nytt med nya material. Båda förslagen tar itu med frågan om hur 

ytterväggen renoveras för att få den fuktsäker. Detta löses mestadels av att 

renoveringen sker utåt och att en eventuell ångspärr placeras max en tredjedel ut i 

isoleringen. Ångspärrens vara eller icke vara en vattendelare hos experterna. Antingen 

tycker de att den inte behövs då planket anses tillräckligt diffusionstätt eller att den 

ska vara med för att säkerhetsställa att organiskt material inte hamnar i för hög relativ 

fuktighet. 

Konsekvenser: Studien visar att genom tilläggsisolering kan BBR 24:s rekommen-

derade värden uppnås för en yttervägg samtidigt som fasaden hålls fuktsäker. En 

styrka studien visar är att de två redovisade renoveringsförslagen uppnår samma 

slutresultat fastän ingreppen på ytterväggen är olika stora. Författarnas 

rekommendation är att riva ner den gamla fasaden och bygga upp en ny regelvägg 

med en avslutande fasadskiva. Detta ihop med att en ångspärr appliceras direkt på 

plankstommen som möter ytterligare en ångspärr som läggs på den gamla råsponten. 

Därpå byggs en ny takkonstruktion upp med takbalkar, råspont och taktegel.  

Begränsningar: Studien förutsätter att hela huset renoveras för att den specifika 

energianvändningen ska bli möjlig att uppnå. Ytterligare en begränsning är att arbetet 

baseras på en fallstudie som är placerad på en viss geografisk plats. Studien erbjuder 

även endast förslag på träfasader som resultat.    

Nyckelord: Plankstomme, Fasadrenovering, Specifik energianvändning, diffusion, 

konvektion, U-värde, lufttäthet. 
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1 Inledning 
Det här är ett examensarbete på 15 högskolepoäng utfört av studenter på Jönköping 

University i samarbete med Integra Engineering AB. Examensarbetet är en av de 

examinerande delarna till högskoleingenjörsutbildningen Byggnadsteknik, inriktning 

Husbyggnadsteknik, bestående av 180 högskolepoäng. Följande kapitel ger en 

förgrund till studien och beskriver varför detta arbete befinner sig inom ett angeläget 

forskningsområde. 

 Bakgrund 
Det senaste seklet har världsklimatet påverkats och förändrats i en allt snabbare takt 

(Naturvårdsverket, 2016). På Paris klimatkonferens (COP21) deltog 195 länder i en 

global klimatöverenskommelse som innebar att begränsa den globala uppvärmningen 

till högst två grader Celsius jämfört med förindustriell nivå (Rajgor, 2016). Byggnader 

är stora producenter av växthusgaser och det finns numera internationella standarder 

såsom ISO 50001 med fokus på att förbättra dess energiprestanda, energieffektivitet, 

användning och konsumtion (Bandera & Ruiz, 2015).  I Sverige består 

bostadsbeståndet till stor del av byggnader uppförda innan 1977, det vill säga tiden 

före då den svenska byggnormen om energihushållning introducerades. Enligt Knaack 

och Konstantinou (2012) råder en låg förnyelsegrad av byggnadsbeståndet i Sverige 

och därmed finns en stor anledning att förbättra äldre hus med svaga isoleringsvärden 

för att kunna möta och bemästra de klimatmål som finns uppsatta.  

 Problembeskrivning 
Av de byggnader som kommer att stå i Europa år 2050 är 80% redan byggda (Garcia-

Martinez, Sanchez-Montanez & Vilches, 2016). Det är idag press på att dagens 

nybyggnation ska hålla en hög energieffektiv standard, samtidigt som det befintliga 

byggnadsbeståndet har värden långt ifrån nybyggnadskraven. Bostäder inom EU 

bidrar idag till 63% av den totala energiförbrukningen som byggnadssektorn står för 

(ca 40% av den definitiva energianvändningen) (Balaras, Cruchten & Poel, 2007). Det 

har på EU-nivå fattats beslut om att energiförbrukningen skall minskas med 20% fram 

till 2020 jämfört med 1998 års värden. Härifrån finns även kommande förslag att 

erbjuda husägare ekonomisk hjälp för renoveringar och andra åtgärder som minskar 

på energianvändningen (Riksantikvarieämbetet, 2012). Mätningar har visat att 

hushållssektorn kan bidra till mycket när det kommer till en minskning av 

energiförbrukningen (Gaterell & McEvoy, 2005).  Även Sverige berörs av EU:s 

stadgar och inom bostäder och lokaler är det bestämt att energianvändningen fram till 

år 2020 skall minska med 20%, samt med 50% till år 2050. Riksdagen fortsätter med 

orden ”För att nå målen krävs energieffektivisering i så väl nybyggnation och 

ombyggnation samt den dagliga driften” (Riksantikvarieämbetet, 2012, sid 5).  

Idag utgör villor som är byggda fram till och med år 1960 runt 45% av villabeståndet i 

Sverige (Boverket, 2009). Mellan åren 1900–1950 var hus med en plankstomme, ofta 

kallade plankhus, bland det vanligaste sättet att bygga villor och flerfamiljshus på. 

Stomsystemet bygger på att spontade eller ospontade (de äldre plankhusen) reglar om 

3 tum x 8 tum (ca 70x195 millimeter) utgör den bärande delen av stommen. Utåt sett 

spikades en vindpapp upp på stommen, därefter följde en luftspalt och lockpanel. 

Insidan kläddes enbart med en porös träfiberskiva mer känd som tretexskivan (Björk, 

Kallstenius & Reppen, 1992). 
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Stomsystemet erbjöd med andra ord begränsat med isoleringsmaterial. Enligt 

Boverket (2010) är det genomsnittliga Um-värdet i ytterväggar för småhus byggda 

tidigare än 1960 ~0,5 W/m2K, som kan jämföras med dagens byggnaders värde på 

~0,18 W/m2K. Detta motsvarar i genomsnitt 170 millimeter mineralull (Boverket, 

2010). 

Enligt Heiner (2013) som tagit hjälp av Energimyndighetens energikalkyl kan en 

tilläggsisolering av fasaden spara ca 2660 kWh/år på en villa från år 1940 

(stomsystem okänt). När det kommer till fasadens påfrestningar från klimatet påstår 

Olsson (2013) i sin forskningsrapport att det bland annat konstaterats mikrobiell 

tillväxt i ytterväggar som saknar utvändig isolering i fuktiga områden i södra Sverige. 

Fasader här var mer angripna än taken på grund av takets fördelar med soltorkning 

och bättre ventilation.   

 Mål och frågeställningar 
Målet med arbetet är att komma fram till renoveringsförslag på yttervägg beaktande 

energi och fukt på hus bestående av stående plankstomme. 

Frågeställningar:  

1. Vilket U-värde måste ytterväggen på ett plankhus från 1940-talet ha för att 

klara den specifika energianvändningen, då övriga huset är tilläggsisolerat? 

2. Vilka renoveringsalternativ på ytterväggen kan göras för att uppnå BBR 24:s 

energikrav? 

3. Vilka åtgärder behövs för att få den renoverade ytterväggen fuktsäker? 

 Avgränsningar 
Kostnader för renoveringsförslag beaktas ej. Ljudkrav och brandkrav togs inte heller 

någon hänsyn till. 

För att ge studien en rimlig chans att uppnå den specifika energianvändningen som 

råder antas även övriga huset som renoverat och på så vis besitta de eftersträvande 

värden BBR 24 har för en välisolerad klimatskärm (BFS 2016:13). 

Arbetet behandlar fukttransport och kondensutfall i väggar beaktande ute och 

innemiljö. Undersökningen tar inte hänsyn till den fukthalt som råder naturligt i 

byggnadsmaterialet. 

BBR 24:s krav på energianvändning för nybyggda hus är något som eftersträvas i det 

här arbetet. Studien mättes mot kraven som icke eluppvärmda bostäder har på sig. 

Dessa krav är svårare att uppnå än eluppvärmda. Motivering varför det är lättare att 

uppnå kraven med eluppvärme är att värmepumpar idag har en väldig hög 

verkningsgrad (COP), samt att kravet inte skärpts lika mycket på denna 

uppvärmningskälla till skillnad mot icke eluppvärmda (Byggindustrin, 2013).  

Arbetet beaktar inte kravet EU sammanställt för samtliga byggnader som byggs efter 

2020 inom unionen. 
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 Disposition 

      Kapitel   Innehåll 

 

Figur 1. Disposition (författarnas figur). 

1 
•Kapitlet Inledning beskriver bakgrundsfakta till studien och problemet. 
Kapitlet redogör även mål, frågeställningar och avgränsningar till arbetet.

2

•Kapitlet Metod och genomförande beskriver undersökningsstrategin och de 
metoder som används för att samla in teori och empiri till rapporten. Kapitlet 
beskriver vilka metoder som använts kopplat till kvalitativa och kvantitativa 
studier. Trovärdigheten redogörs i form av validitet och reliabilitet. Här ges 
även beskrivning till hur arbetsgången genomförts för projektet.

3
•Kapitlet Teoretiskt ramverk innehåller rapportens vetenskapliga grund i form 
av teorier. Här kopplas teorier till arbetets frågeställningar.

4

•Kapitlet Empiri beskriver och redovisar arbetets insamlade data som skett 
genom de olika metoder författarna genomfört. Här står den insamlade data 
som skett genom dokumentanalyser, fallstudie och intervjuer.

5
•Kapitlet Analys och resultat redogör för studiens resultat med avseende på 
frågeställningar och mål.

6

•I kapitlet Diskussion och slutsatser sammanställs och diskuteras resultatet. Här 
presenteras rapportens begränsningar samt slutsats och förslag till vidare 
forskning.
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet beskriver hur studien är genomförd. Här redogörs vilka metoder och 

tillvägagångssätt som används för att besvara frågeställningarna och för att uppnå 

målet med arbetet. 

 Undersökningsstrategi 
Strategierna för forskning delas in i huvudkategorierna kvalitativa och kvantitativa 

metoder och examensarbetet berör båda. Den enkla skillnaden är att kvantitativa 

metoder sysslar med sådant som går att relatera med siffror, medan kvalitativa 

metoder behandlar sådant som går att beskriva med ord. Användning av båda 

resulterar i en bra kombination och förutsättning för en bred undersökning (Eliasson, 

2006).  

2.1.1 Fallstudie 
Kvalitativ studie i form av fallstudie bygger på att studera en företeelse i sin naturliga 

form där dess egenskaper dokumenteras och blir behandlade i relation till nya 

aspekter och värden (Jakobsson, 2011). I den här studien genomfördes en fallstudie på 

ett hus lokaliserat i Skillingaryd.  

2.1.2 Beräkningar 
Beräkningar, vilket är av arten kvantitativa metoder, användes för att få reda på hur 

stor energiåtgång ytterväggen hade gentemot husets övriga byggnadsdelar. För att ta 

fram ett bra renoveringsförslag för ytterväggen gjordes uträkningar på U-värde och 

fuktvandring. Den kvantitativa metoden ger hårddata och skapar förutsättning för en 

mer pricksäker jämförelse än mjukdata, vilket är fakta som inte kan beskrivas med 

siffror (Ejvegård, 2009).  

  Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

1. Vilket U-värde måste ytterväggen på ett plankhus från 1940-talet ha för att klara 

den specifika energianvändningen, då övriga huset är tilläggsisolerat? 

Till den här frågeställningen genomfördes dokumentanalyser där fördjupning gavs 

inom området för plankhus. En fallstudie användes för att ta reda på mätvärden och 

som komplettering till fördjupningen inom området. Med hjälp av beräkningsmetoder 

och programvaror kunde ett U-värde för väggen redovisas. Ny kunskap från 

intervjuerna användes också. 

2. Vilka renoveringsalternativ på ytterväggen kan göras för att uppnå BBR 24:s 

energikrav? 

Denna fråga besvarades med kunskap och information från fallstudien. Beräkningar 

användes för att få fram ett så bra väggförslag som möjligt. Intervjuer med expertisen 

inom området gav materialkunskap och rådgivning hur en vägg i helhet kan byggas 

upp.  

 

3. Vilka åtgärder behövs för att få den renoverade ytterväggen fuktsäker? 

Beräkningar och dokumentanalyser om hur fukttransporter sker i ytterväggar 

tillämpades. Kunskaper från intervjuer bidrog också till svaret. 
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 Valda metoder för datainsamling 
Här redogörs för datainsamlingsmetoderna som har använts i studien och hur dessa 

bör tillämpas. 

2.3.1 Dokumentanalys, Litteraturstudie  
Vid insamling av empiriska data är det inte enbart den insamlade datan som är viktig 

utan även tolkningen av den.   

Empiriska data klassas in i primär eller sekundärdata, direkta eller indirekta 

observationer samt kvalitativa respektive kvantitativa studier. Dessa olika 

grupperingar påverkar valet i hur informationen hämtas och hur den sedan tolkas 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011).  

 Intervju 
Intervju och enkättekniker är de två former som används när data som inte finns 

dokumenterad ska samla in (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Intervjuer delas 

upp i kvantitativa och kvalitativa former vilket det senare alternativet gäller för denna 

rapport. Vid kvalitativa intervjuer ställs övergripande eller temabaserade frågor. 

Semistrukturerade intervjuer tillämpades i det här arbetet. Med detta menas att samma 

frågor ställs till alla respondenter där svarsmöjligheten inte är begränsad utan 

informanten får lov att svara fritt (Jakobsson, 2011). Förutom de förbestämda 

intervjufrågorna som ställs tillåts chansen att gå in mer på djupet och ställa följdfrågor 

(Eliasson, 2006).  

 Arbetsgång 
Det teoretiska arbetet utfördes grundligt för att få en sådan bred och djupgående bild 

av det området frågeställningar berörde. Dokument och litteratursökningar vilket 

bidrog med bra material till problemformuleringar, skedde i olika elektroniska 

databaser vilka var Scobus, ScienceDirect och Diva (Diva, 2017; Scobus, 2017 & 

ScienceDirect, 2017). Det förekom även sökningar i tryckt form så som böcker. 

Sökningar efter forskningsartiklar och dokumentinsamling till empirin pågick under 

större delen av arbetet. För att kunna hitta relevant data i de elektroniska databaserna 

användes flertalet sökord innan träffar hittades. Sökord som gav relevanta träffar var 

bland annat "energy efficiency refurbishments of facades", "Vapour retarders in wood 

frame walls", “Energy and Buildings” och “Massive wooden frame”. 

Teorin gav uppfattningen om vilken roll den specifika energianvändningen spelar för 

beräkningar av energieffektivisering.  Ett besök på plats vid fallstudien klargjorde 

vilka mätvärden som skulle användas till energiberäkningsprogrammet BV2.  

Med hjälp av detta program utvanns värden som var tvungna att riktas efter när 

exempel på mer energieffektiva ytterväggar skulle skapas. Beräkningsmall som visade 

hur mycket U-värde en vägg hade med olika slags skikt togs fram, se bilaga 3. Likaså 

en mall för att se kondensutfällning mellan skikten, se bilaga 4.  

Med hjälp av beräkningarna från BV2, U-värde och fukthalt kunde förslag på väggar 

skapas. Förslagen visades upp vid intervjuer med företagen Isover och Rockwool. 

Respondenterna gav sina åsikter på förslagen och därefter kom de med egna 

rekommendationer om hur en yttervägg kunde byggas upp utifrån rådande 

förhållanden. Intervjuerna varade mellan en till en och en halv timma, spelades in och 
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skedde i form av semistrukturerad karaktär med förberedda frågor. Intervjuresultaten 

sammanställdes i dokument som skickades tillbaka till respondenten för kontroll och 

ökad validitet. Sammanställningen diskuterades sedan vidare med författarnas 

samarbetspartner Integra som fick ge sina åsikter om isoleringsföretagens förslag i 

form av tredje part. Två alternativ valdes att gå vidare med som redovisas som 

resultat. Ett tredje alternativ diskuteras avslutningsvis fram som en rekommendation 

av författarna.  

 Trovärdighet 
Trovärdighet handlar om validitet och reliabilitet. En bra trovärdighet innebär att 

kunna träffa i mitten av en måltavla upprepande gånger. Reliabilitet avser i vilken 

utsträckning en metod ger samma svar vid tillfällen då förhållandena i övrigt är 

densamma (Bell, 2006). Validitet syftar däremot på testets externa egenskaper, att 

metoden faktiskt mäter det som är tänkt (Björkqvist, 2012). 

I det här arbetet genomfördes framförallt beräkningar av specifik energianvändning, 

U-värde och fukttransport där respektive beräkning mäter det som var avsikten att 

mäta, vilket ökar validiteten. Insättning av värden var normvärden av byggnadens 

egenskaper. Måtten och andra konstanter förs därtill in i beräkningar som är specifika 

för dess ändamål. Beräkningsmallar författarna skapat jämfördes med olika 

tillverkares beräkningsprogram för att kontrollera träffsäkerheten och erhålla högre 

validiteten. 

Studien innehåller dokumentanalyser vilket bidrar med fakta kring studieområdet och 

värden för huset. Dokumentanalyserna stödjs av en fallstudie på ett verkligt objekt 

samt intervjuer av kunniga inom området. Detta för att förstärka reliabiliteten och 

kunskapen av värden som kan användas för beräkning. För att erhålla en förbättrad 

reliabilitet på intervjuerna spelades dem in och intervju sammanställningar skickades 

till respektive respondent för försäkring om att allt uppfattats korrekt. Uppgifterna 

som förts in i beräkningar hämtades från tillförlitliga källor, vilket bidrar till högre 

validitet (Davidsson & Patel, 2014). 



Teoretiskt ramverk 

7 

3 Teoretiskt ramverk 
Följande kapitel redovisar vilka teorier som tillsammans med empirin besvarar 

rapportens frågeställningar. 

 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Frågeställning ett besvaras genom att studera husmodellen plankhus och de regler om 

energieffektivisering som råder i Sverige genom BBR 24. Frågeställning tvås teorier 

handlar fortsatt om plankhus och BBR men tar även upp energieffektiviserande 

åtgärder som måste göras för att kunna komma fram till bra lösningar på yttervägg. 

Fråga tre har en fokuserande teoridel i det kritiska fukttillståndet där begrepp och 

materiel till viktiga åtagande redovisas vilket bör tas i beaktning vid renovering av 

träfasader. Se figur 2 för koppling till respektive frågeställning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Koppling mellan frågeställning och teori (författarnas figur). 

 Plankhus 
När sågverken i slutet på 1800-talet började erbjuda plank kunde ett mer kostnads- 

och tidseffektivt byggnadssätt påbörjas då dessa plank ställdes vertikalt i ytterväggen, 

se bilaga 10 för historia om hur ytterväggar såg ut. Första husen med det nya systemet 

kallades resvirkeshus och hade en stomme med ospontad plank med en tjocklek på 4 

tum (Björk, Kallstenius & Reppen, 1992). Problem uppstod med att skapa en bra 

isoleringsförmåga, ett problem som löstes med drevning av lin i skarvarna innan den 

allt mer förfinade verktygsutvecklingen kunde sponta virket. Sponten förbättrade 

plankstommens stabilitet och vindtäthet betydligt på 1920-talet samtidigt som 

dimensionen på planket kunde minska till 3 tum (Björk, Kallstenius & Reppen, 2015). 

De första plankhusen som restes i början av 1900-talet var flerfamiljshus och hade en 

fasad som var reveterad, med tegel som taktäckning (Björk, Kallstenius & Reppen, 

1992). Under 1920–50-talet byggdes alltfler villor med plankstomme och så mycket 

som 80% av nybyggnationen 1947 bestod av plankhus (Stockholms Länsmuseeum, 

2017). Nu hade även träfasaden på detta stomsystem blivit populär. Plankhus med 

träfasad bar oftast tegeltak som låg på råspont, papp och läkt. Alla bjälklag i huset 

hade isoleringsmaterial av sågspån blandat med kalkgrus. Ytterväggarna hade antigen 

ett eller två lager med plank beroende på hur stor isoleringsförmåga som önskades. 

Hus belägna i landets norra delar använde sig oftast av två lager. Utsidan kläddes med 

Plankhus

Energieffektivisering

Det kritiska 
fukttillståndet

BBR

Vilka renoveringsalternativ på ytterväggen 
kan göras för att uppnå BBR 24:s 
energikrav?

Vilka åtgärder behövs för att få den 
renoverade ytterväggen fuktsäker?

Vilket U-värde måste ytterväggen på ett 
plankhus från 1940-talet ha för att klara den 
specifika energianvändningen, då övriga 
huset är tilläggsisolerat?
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papp och träpanel medan det på insidan fästs en, till viss mån isolerande, träfiberskiva 

(Björk, Kallstenius & Reppen, 1992). Enligt Energimyndigheten (2009) saknas 

luftspalt i plankväggar uppförda mellan 1910-1945 medan plankväggar uppförda 

mellan 1945-1960 vanligtvis har det. Väggkonstruktionen efter 1945 bestod även av 

ett lager mineralull (Energimyndigheten, 2009). 

3.2.1 Träets egenskaper 
Sverige är stora producenter av skog och traditionen av att bygga med trä är lång. 

Träet har goda egenskaper när det kommer till tryckkrafter och seghet där materialet 

med fördel både kan användas som konstruktions- och inredningsmaterial (Björk, 

Kallstenius & Reppen, 2015). Information om träets hållfasthet och fuktegenskaper se 

bilaga 13. 

Trä och värme 

Värmekapacitet är ett mått på hur ett material är bra på att bevara värmen i sig själv, 

betong har en hög kapacitet medan mineralull har en liten (per volymenhet). Träets 

värmekapacitet är relativ hög. Detta mycket beroende på att vatten, och andra material 

med hög fukthalt, har bra värmekapacitet. När det kommer till träets 

värmekonduktivitet () eller värmeledningsförmåga, som är den sammanlagda 

effekten av ett materials ledning, strålning och konvektion (Burström, 2007), ökar den 

med ökad densitet och fukt. Ledningsförmågan blir större i fiberriktningen och 

enheten mäts i W/mK. Värdet på trä är cirka 0,14 W/mK, detta går att jämföra med 

betong på 1,7 och mineralull 0,035 (Sandin, 2010; Träguiden, 2003). 

 Det kritiska fukttillståndet 
”Det kritiska fukttillståndet” är en materialegenskap. Vid det kritiska fukttillståndet 

förändras materialets egenskaper drastiskt eller så sker det mikrobiell tillväxt på 

materialytan” (BBR, 2016). 

3.3.1 Fukt  
Det finns många fukttekniska krav på en yttervägg. De viktigaste är skydd mot 

nederbörd och skydd mot ångtransport (Sandin, 2010). Ytterväggens fasad är 

vanligtvis inte helt tät utan släpper igenom en viss mängd vatten då nederbörd 

inträffar. Därför måste det finnas ett dränerande skikt, oftast i form av en luftspalt 

bakom det yttre skiktet (Sandin, 2010).  

Diffusion och Konvektion  

Ångtransport sker genom konstruktionen antingen via diffusion eller 

konvektion. Diffusion är en långsam process vilket handlar om att fukthalten vill 

transportera sig från högre till lägre ånghalt. Hastigheten beror på ångtätheter i de 

material de passerar (Träguiden, 2003). Med konvektion menas att vattenånga 

förflyttas med en luftström. Det handlar om att lufttrycket är olika och att luften 

pressar sig genom otätheter och hål och därmed för med sig luftfukt (Nevander & 

Elmarsson, 2006). 
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3.3.2 Relativ fuktighet och daggpunkt 
Luft består alltid av en viss mängd vatten i form av ånga. Denna mängd anges 

vanligen med uttrycket ånghalt (kg/m3), vilket anger hur mycket vattenånga det finns 

per kubikmeter luft. 

Luft kan inte innehålla mer än en viss mängd vattenånga och den mängden varierar 

beroende på temperaturen. Den maximala ånghalten luften kan innehålla kallas 

mättnadsånghalten (kg/m3) och den ökar ju mer temperaturen stiger (Sandin, 2010). 

Ett mer viktigt begrepp är den relativa fuktigheten. Den definieras som kvoten mellan 

verklig ånghalt och mättnadsånghalten (Sandin, 2010). Den beskriver mängden 

vattenånga i luften vid en viss temperatur i ställning till den maximala mängden 

vattenånga vid samma temperatur (SMHI, 2015). Enligt BBR 24 skall material förbli 

under högsta tillåtna fukttillstånd vilket är “den övre gräns där fukt inte kan förväntas 

orsaka skador som påverkar hygien eller hälsa” (BBR, 2016, kap. 6:52).  

Om luft med en viss ånghalt kyls så kommer mättnadsånghalten att minska, men den 

verkliga ånghalten blir dock oförändrad. Vid en viss temperatur blir relativa 

fuktigheten 100%, det vill säga att ånghalten och mättnadsånghalten är lika, vilket 

kallas daggpunkten. Sänks nu temperaturen ytterligare måste en del av vattenångan 

avlägsnas. Vattenånga övergår till vattendroppar via kondensation (Sandin, 2010).  

Största problemet är fukttransport inifrån som vill ut, vilket beror på att det är oftast 

högre fuktighet inomhus än utomhus. Människor andas, svettas, duschar, lagar mat 

och allt detta ökar fukthalten (Olsson, 2012). Skillnaden mellan ånghalten ute och 

inne kallas ofta fukttillskottet och ligger i intervallet 2–4 g/m3 för bostäder (Sandin, 

2010). 

3.3.3 Mikrobiell tillväxt 
Trä ingår i det naturliga kretsloppet och kan därmed angripas av mikroorganismer, då 

den är stationerad i en viss miljö där de trivs. Virkets beständighet mot mikrobiella 

angrepp skiljer sig mellan olika virkesslag. Det kritiska fukttillståndet för trä och 

träbaserade material är 75–80% relativ fuktighet (Träguiden, 2003). 

Ett diskutabelt anseende är att några generella kritiska fukttillstånd med avseende på 

mögel och rötangrepp inte finns. Förutom fukttillståndet påverkar också temperatur, 

lufthastighet, ljus och varaktighet risken för mikrobiell påväxt (Sandin, 2010). 

3.3.4 Fuktspärr 
Fuktspärr appliceras på vägg och tak för att motverka konvektion och diffusion. För 

att förhindra fuktdiffusion måste fuktspärren ha ett stort ånggenomgångsmotstånd och 

för att förhindra fuktkonvektion måste fuktspärren ha stor lufttäthet. Skikt med stort 

ångmotstånd är vanligtvis även lufttäta, men lufttäta skikt behöver inte alls ha stort 

ånggenomgångsmotstånd. Ett hål eller annan defekt i en fuktspärr har en liten 

betydelse med tanke på diffusionen, men kan ha mycket stor betydelse för 

konvektionen (Nevander & Elmarsson, 2006). 

Ångspärr 

Vanligaste ångspärren är plastfolie av LD-polyeten. Plastfolien har ett stort 

ånggenomgångsmotstånd [Z] vilket ligger på ungefärliga 3 000 000 s/m (Burström, 
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2007; Icopal, 2017; Rockwool, 2017). Jämförelsevis har en spånskiva ett ångmotstånd 

på endast 25 000 s/m. Ånggenomgångsmotstånd innebär skiktets förmåga att hindra 

vattenånga att transporteras i gasfas genom skiktet (Sandin, 2010). 

Ånggenomgångsmotstånd räknas ut genom att dividera materialets tjocklek på dess 

ånggenomsläpplighetskoefficient [δ] (Sandin, 2010). 

Ångbroms 

Ångbroms är mer diffusionstät än en vindväv men inte så diffusionstät som en 

ångspärr. Med en ångbroms erhålls en bättre dubbelriktad ångtransport som hjälper 

till att torka ut eventuell byggfukt (Icopal, 2017). I sommarstugor och stugor som bara 

värms till en mindre del av året lämpar sig ångbromsen bra med dess egenskaper 

(Geving, 2013). 

 Energieffektivisering 
När begreppet energi kring byggnadsdelar diskuteras kommer ofta ordet U-värde på 

tal. Ett U-värde anger hur energieffektiv komponenten eller byggnadsdelen är och det 

är ett mått på hur väl en byggnad isolerar mot värmeförluster (Gross, 2010). Se bilaga 

14 för information om den moderna träregelstommen. 

3.4.1 Tilläggsisolering yttervägg 
Tilläggsisolering av äldre byggnader genererar stor energibesparingspotential (Ståhl et 

al., 2011). En betydande del, ca 20 procent av värmen läcker ut genom ytterväggen 

(Gross, 2010). Men att tilläggsisolera ytterväggar är något som borde vara genomtänkt 

då det finns flertalet hinder längs vägen och flertalet detaljer som ska tas hänsyn till. 

Kontrollera om bygglovet accepterar en förändring av bostaden och se över detaljer 

som kan påverka fukt/hälso-problem (Energimyndigheten, 2009).  

Tilläggsisolering kan göras antingen utvändigt eller invändigt. Isolering av utsidan är 

ur byggnadsfysikaliskt perspektiv att föredra framför invändig isolering 

(Energimyndigheten, 2009). 

3.4.2 Isolering 

Isoleringsmaterialen har från tillverkaren en uppmätt värmekonduktivitet () som talar 

om materialets värmeledningsförmåga. Ett isoleringsmaterials värmemotstånd (R) tas 

fram genom att dividera värmekonduktiviteten med materialets tjocklek. Ju högre R-

värde, desto bättre (Burström, 2007). En tredje, och kanske det värde som används 

mest, är det så kallade U-värdet (Um). Detta värde talar om hur bra en byggnadsdel 

isolerar mot värmeförluster och definieras ”den värmemängd som per tidsenhet 

passerar genom en ytenhet av konstruktionen då skillnaden i lufttemperaturen på 

ömse sidor av konstruktionen är en grad “(Sandin, 2010, sid. 39). U-värdet mäts i 

W/m2K och här önskas ett så lågt tal som möjligt (Gross, 2010). 

Mineralull 

Det finns två alternativ av mineralull, stenull och glasull. Stenullen är i huvudsak 

tillverkad av diabas och koks medan glasullen har sand och glaskross som 

huvudkomponenter. Skillnaderna mellan de två sorterna ur ett 

energisparandeperspektiv är relativt små, stenullen har något sämre 

värmeledningsförmåga på grund av en mer skrymmande densitet. Fuktmässigt är 
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mineralullen behandlad med mineralolja som har en vattenavvisande effekt 

(Burström, 2007). 

PIR 

PIR (polyuretanskum) är ett isoleringsmaterial gjord av plast med slutna celler som 

har ett lamdavärde () på 0,022 W/mK. PIR är ett termiskt isoleringsmaterial som 

oftast förekommer i form av spontade skivor med tjocklekar på 20–200 millimeter 

beroende på användningsområde. Isoleringen finns i skivor som är anpassade till tak, 

väggar och golv och är att föredra när lättvikt och lågenergi står i fokus vid renovering 

eller nyproduktion (Pirisolering, u.å.). 

3.4.3 Begrepp inom energi 
Följande stycken förklarar innebörden av vanliga begrepp som används när energi 

tillsammans med byggnationer diskuteras och analyseras. 

Verkningsgrad (COP) 

Dagens moderna värmepumpar har alla en uppmätt verkningsgrad/värmefaktor, även 

kallat Coefficient Of Performance (COP-värde).  Detta värde talar om jämförelsen 

mellan hur mycket effekt värmepumpen ger, mot vad den förbrukar. Ett COP-värde 

på 4,0 betyder att värmepumpen ger ut 4 gånger mer effekt än vad den förbrukar 

(Energimyndigheten, 2014). 

Värmeväxlare 

Värmeväxlare är en teknisk lösning som används när värmeenergi skall överföras från 

ett medium till ett annat, oftast via luft eller vätska. Värmeväxlare finns i många 

vardagliga produkter så som kylskåp, bil och värmepumpar. Vid återvinning av 

inomhusluft är värmeväxlaren (FTX-system) ett bra hjälpmedel för att ta tillvara på 

den redan uppvärmda frånluften (Värmeväxlare, u.å.). Värmeväxlare med hög 

verkningsgrad kan spara mycket pengar, dock kräver FTX-systemet en dyrare 

installation än andra alternativ (Forslund, 2016). För återvinning av värme ur frånluft 

finns tre stora varianter på värmeväxlare -platt-, roterande- och vätskedbaserad–

värmeväxlare (Svensk Ventilation, u.å.). För mer information om dessa tre, se bilaga 

16.  

Tappvarmvatten 

Varmvattnet står för ca 20% av hushållets energiåtgång där varje person använder 75–

100 liter vatten per dygn vilket motsvarar tre till fem kWh (Göteborgs Energi, u.å.). 

Tappvarmvatten i energiåtgångssammanhang räknas som den mängd energi det går åt 

att värma upp och bereda varmvatten i kWh per kvadratmeter och år (Olsson, 2003). 

Solfaktor 

Solfaktorn på fönster mäts i procent där faktorn för ett öppet fönster är 1,0. Solfaktorn 

beskriver den mängd solinstrålning som ett rum får i förhållande till hur mycket 

solinstrålning som faller mot fönstrets utsida (Elitfönster, 2016). 

Lufttäthet 

En byggnads lufttäthet kan delas in i luft, diffusion och vindtätning.  Anledningen till 

att åstadkomma en god lufttätning beror framförallt på energiåtgång, komfort, 
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ventilationskontroll och fuktskademinskning. Ur energisynpunkt är det inte bra om 

uppvärmd luft läcker ut genom väggarna, även ur ventilationssynpunkt blir 

energieffektiviseringen av ett FTX-system kraftigt försämrat med en dålig lufttäthet 

då all luft inte passerar värmeväxlaren. Komfortmässigt undviks kallras och 

nedkylning av innerytor genom god lufttätning. När varm fuktig inneluft möter kall 

luft ute i konstruktionen ökar risken för kondens. Med ett luft -och diffusionstätande 

skikt förhindras fukttransporten och mögelangrepp kan förhindras. Vindtätning bör 

placeras långt ut i klimatskalet för att skydda isoleringen som förlorar sin 

värmeisoleringsförmåga om luften inte får stå stilla inuti den (Adalberth, 1998). 

Luftkvalitén är också en faktor som spelar in vid en byggnads lufttäthet. Genom en 

god lufttäthettäthet undviks oönskade företeelser som pollen, matos, radon och 

brandgaser att ta sin in i klimatskalet (Fuktsäkerhet, 2010).  

Det fanns tidigare i Boverket (BBR 94) krav på lufttäthet i nyproducerade byggnader. 

Dessa krav togs bort och ersattes 2006 med de maximala energianvändningskraven 

(BFS 2014:3) som tvingar till en ökad fokus på bland annat lufttäthet (Adalberth, 

1998). 

3.4.4 BV2 
Byggnadens värmebalans i varaktighetsdiagram ”BV2” är ett snabbt, enkelt och 

tillförlitligt verktyg där byggnaders behov av värme, kyla och el kan bestämmas. Det 

är ett populärt program och det används bland annat av projekterande konsulter, 

förvaltare, och inom skolundervisning (CIT Energy Management, u.å.). Programmet 

har används sedan 1996 (BV2, 2016).  

 Boverkets byggregler 24 
I Boverkets byggregler 24:s föreskrifter och allmänna råd, kapitel nio, står det 

inledningsvis att ”Byggnader ska vara utformade så att energianvändningen begränsas 

genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och 

effektiv elanvändning” (BFS 2016:13, s. 134).  

En viktig parameter som räknas när det kommer till energiåtgång i bostäder och 

lokaler är den specifika energianvändningen. Detta innebär att den totala 

energianvändningen i bostaden divideras med byggnadens kvadratmeter uppvärmd 

yta- och år, uttryckt i kWh/m2/år (hushållsenergi inräknas ej). Kraven på den specifika 

energianvändningen i BBR 24 är till för att garantera husets komfort och undvika 

fuktproblem, kraven är alltså inte ur ett ekonomiskt intresse i huvudsak (Jönköings 

Tekniska Högskola, 2016). 

Boverket har delat in Sverige i fyra klimatzoner där det ställs olika krav på vad den 

maximala användningen av de ovan nämnda parametrarna får vara (BFS 2016:13). 

Vid ändringar och renoveringar av bostäder får inte energieffektiviteten försämras om 

det inte finns starka själ till det (BFS 2011:26).  

Det skiljer sig vid beräkning av den specifika energianvändningen beroende på vilken 

uppvärmning bostaden har. Bostäder som värms upp av berg-, jord-, sjö samt 

luftvärmepump eller annan elektriskt baserad värmekälla kallas ”elvärme” (BFS 
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2015:3). Exempel på ”ej elvärmda” uppvärmningssätt är vedeldning, pellets och 

fjärrvärme (Vattenfall, u.å.). 

 Sammanfattning av valda teorier 
Det finns en koppling mellan valda teorier som alla mynnar ut i att uppnå målet för 

studien. Avsnittet Plankhus ger en introduktion om hur fallstudiens förutsättningar 

skapats och en inblick i hur uppbyggnaden av plankhusen formades. Då plankhusets 

ursprungliga energivärden inte håller dagens krav ger avsnittet om 

energieffektiviseringsåtgärder information om hur tilläggsisolering med ingående 

materialval kan göras och vilka egenskaper dessa har. Viktiga värmekoefficienter 

presenteras som har avgörande roll för att kunna förstå olika materialval vid en 

tilläggsisolering. För att kunna svara på frågeställning 1 användes beräknings- 

programmet BV2 och här är parametrar som redovisas i ”Begrepp inom energi” viktig 

information. Teoridelen om det kritiska fukttillståndet är skrivet för att öka förståelsen 

kring svaret till frågeställning 3 där konvektion och diffusion är viktiga begrepp. Här 

presenteras även fakta om relativ fuktighet och daggpunkter som kan få till följd av 

mikrobiell tillväxt som det också skrivs om. Materialval och information om fuktspärr 

av olika karaktärer är också redovisat i detta avsnitt. Teorikapitlet binds till slut ihop 

av de förhållningssätt och regler som finns i Sverige när det kommer till användandet 

av energi i byggnader, genom Boverkets Byggregler 24.  
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4 Empiri 
Rapportens empiri består av dokumentinsamling, beräkningar och intervjuer vilket 

redovisas i detta kapitel. Dokumentinsamlingen på fallstudien är gjord på plats för att 

säkra att ritningar stämmer överens med dagens skick. 

 Dokumentsamling 
Fallstudien är en friliggande villa belägen i Skillingaryd och levererades av 

Aktiebolaget svenska trähus 1946. Huset har en uppvärmningsarea på 132 m2 och en 

källare lika stor som boarean. Vid en energideklaration som utfördes innan studiens 

beskrivna energiåtgärder uppmättes en förbrukning på 120 kWh/m2/år. 

4.1.1 Ritningsgranskning 
Huset har efter senaste ägarbytet fått en del ytliga renoverande åtgärder i form av 

nylagt betongtegel, nytt altantak och målad träfasad. Källaren är tilläggisolerad med 

invändiga lättbetongblock, värmesystemet är också utbytt från en kombipanna med el 

till jordvärme. I det nyrenoverade badrummet är en fläkt monterad som fungerar som 

husets frånluftventil, i övrigt självdrag. Övrigt är huset i originalskick med en vind 

som är isolerad med 170 millimeter kutterspån, tvåglasfönster och en stomme av 

spontad plank. Ytterväggen är totalt 137 millimeter tjock och har skikt enligt figur 3. 

Originalritning och bilder från observationen se bilaga 1. Det förvånades att ingen 

luftspalt fanns vilket Energimyndigheten (2009) påpekar förekom på hus uppförda vid 

denna tid, se teori avsnittet Plankhus. 

 

Figur 3. Väggskikt av original vägg (författarnas figur). 

4.1.2 Specifik energianvändning 
Fallstudien är placerad i klimatzon tre. Studien räknar med ej eluppvärmd värmekälla 

vilket ger att den specifika energianvändningen högst får vara 90 kWh/m2, år (BFS 

2016:13). 
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4.1.3 Generella värden 
För att få fram generella värden på energieffektivisering utöver ytterväggen har 

dokumentsamling och intervjuer utförts. De generella värdena behövs för att få reda 

på hur bra ytterväggens U-värde behöver vara. De generella värdena matas in i 

energiberäkningsprogrammet BV2. 

U-värden 

Uppfyller byggnaden efter ändring inte nybyggnadskraven, ska vid ändring av 

klimatskärmen följande U-värden eftersträvas, se tabell 1 (BFS 2016:13).  

Tabell 1. Eftersträvande U-värden (BFS 2016:13). 

 

Företaget Isover redovisar konstruktionslösningar och hänvisar till att eftersträva 

dessa värden (Isover, 2014).  

Tak 

Vinden är den plats som är enklast att tilläggsisolera och bidrar till en god effekt vid 

att hålla nere energianvändningen (Rockwool, u.å.). Värmemotståndet för taket är satt 

till 0,13 W/m2K vilket är det eftersträvande värdet BBR 24 högst rekommenderar. 

Dock måste hänsyn tas till eventuella fuktproblem (Energimyndigheten, 2009) vilket 

inte tas i beaktning vid denna studie.  

Golv 

Boverket rekomederar att uppfylla ett U-värde på 0,15 W/m2K om inte 

nybyggnadskraven kan nås. I detta fall rör det sig om en källare och inte en grund. En 

källare har liksom en yttervägg två isoleringsalternativ, invändigt eller utvändigt. 

Isolering invändigt skapar risken att den ursprungliga källarväggen blir för kall. Om 

den blir för kall finns risk för frostsprängningar. En annan nackdel är att utrymmet i 

källaren blir mindre. Tilläggsisoleringen sker säkrast på utsidan av källarväggen 

(Energimyndigheten, 2009). Enligt företaget Isodrän motsvarar 200 millimeter 

Isodränskiva på en källarvägg nybyggnadskraven (Isodrän, 2017). Då U-värdet för 

golv var svårt att definiera för författarna sett från dokumentinsamlingen, togs det 

hjälp vid intervjuerna för att fastslå ett rimligt värde vilket visade sig vara 0,15 

W/m2K. För motivering, se kapitel 4.2 eller bilaga 8. 

Fönster 

Normala treglasfönster har granskats hos större fönstertillverkare för att erhålla ett 

uppskattat värde vid byte av fönster, se tabell 2. 
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Tabell 2. Fönster (författarnas tabell). 

 

Elitfönstrets fönster ”Elit Original Trä” värden används. 1,2 W/m2K som U-värde och 

57% som solfaktor (Elitfönster, 2016). Ett annat värde programmet BV2 frågar efter 

är glasandelen. Det är ett värde på hur stor del av fönster konstruktionen som består 

av glas. Glasandel för ett vanligt 13x10 ”Elitfönster original trä” är 70%, se uträkning 

bilaga 2.  

Dörr 

Liksom fönster har dörrar jämförts för flera tillverkare, se tabell 3. 

Tabell 3. Dörrar (författarnas tabell). 

 

Skillnaden på värmemotstånd angående ytterdörrar är stor. Men då boverket nämner 

1,2 W/m2K som eftersträvande värde används det. 

Ventilation 

”Ventilationssystem ska utformas för ett lägsta uteluftsflöde motsvarande 0,35 l/s per 

m2 golvarea” (BBR, 2016, kap. 6.251). Dock om ventilationssystemet kan styras är 

det godkänt att uteluftsflödet är så lite som 0,1 l/s per m2 då närvaron är mindre (BBR, 

2016). 

Hus byggda före 1950 har i sitt ursprungsläge endast självdragsventilation, men i ett 

nybyggt hus krävs det i regel ett annat system för att klara kraven från BBR 24. Idag 

är frånluftsventilation eller FTX mer vanligt (Soliduct, 2017). FTX innebär att värmen 

i frånluften återvinns och tillförs till tilluften. Detta system har tillämpats i 

beräkningen tillsammans med ett Constant Air Volume (CAV) -system, vilket betyder 

ett konstant till och frånluftsflöde (Soliduct, 2017). Därmed ställs luftflödet till 0,35 

l/s per m2 i BV2. 

Två luftbehandlingsaggregat har jämförts, se tabell 4. 

Tabell 4. FTX (författarnas tabell). 
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Flexit-Spirit Uni-Höger-EC är det aggregat som valts till studien. Värden som därmed 

används är 1,5 kW/(m3/s) som Specific Fan Power (SFP) och 82% som 

temperaturåtervinningsgrad. visar FTX-aggregatets eleffektivitet i watt per liter 

luftflöde och per sekund. Förkortas ibland SFP, ju lägre värde desto bättre 

(Energimyndigheten, u.å.).  

Lufttäthet 

I Boverket byggregler står det att byggnadens klimatskärm ska vara så tät att krav på 

byggnadens specifika energianvändning och installerad eleffekt för uppvärmning 

uppfylls (BFS 2016:13). Det finns alltså inget specifikt eftersträvande värde på 

byggnader på lufttäthet. Vidare hämtat ifrån Boverket: " För att undvika skador på 

grund av fuktkonvektion bör byggnadens klimatskiljande delar ha så god lufttäthet 

som möjligt" (BBR, 2016, kap. 6.533) och "Klimatskärmen bör ha tillräckligt god 

täthet i förhållande till det valda ventilationssystemet för en god funktion och för 

injustering av flöden i de enskilda rummen" (Boverket, 2016, kap. 6.255). 

Lufttäthet har en betydande påverkan på energiberäkningar för byggnader (Persson, 

2012). Ett äldre befintligt hus utan någon slags lufttätning har ett värde uppemot två 

till tre l/s, m2 (Paroc, u.å.). Ett nybyggt hus har en täthet så lågt som 0,1-0,6 l/s,m2, 

och ett passivhus ska erhålla högst 0,3 l/s,m2 (Fuktcentrum, 2016).  

Värden på lufttäthet på ett ursprungligt otätt hus till en renoverad tätare byggnad har 

inte funnits via dokumentsamling. Det togs därav hjälp vid intervjuerna för att fastslå 

ett rimligt värde vilket visade sig vara 0,6 l/s,m2. För motivering, se kapitel 4.2 eller 

bilaga 8. 

Programmet BV2 frågar efter ”Luftläckage i byggnads stommen uttryckt i [oms/tim]” 

, se bilaga 2. Det innebär hur många omsättningar av den totala luftmängden i huset 

som byts ut varje timme. Genom stommen i ett normalt hus läcker det ut 15% av den 

totala luftläckaget (Varmahus, 2013). Exempel på hur luftläckage i l/s,m2 räknas ut till 

omsättning/timme redovisas i bilaga 12. 

Inomhustemperatur 

”Byggnader och deras installationer ska utformas, så att termisk komfort som är 

anpassad till utrymmenas avsedda användning kan erhållas vid normala 

driftsförhållanden” (Boverket, 2016, kap. 6.42). Allmänt råd ifrån Boverket är att den 

lägsta riktade operativa temperaturen i vistelsezonen beräknas bli 18ºC i bostads- och 

arbetsrum och 20ºC i hygienrum.  

Enligt folkhälsomyndigheten (2016) ska temperaturen vara minst 20 ºC för att vara 

välmående, men att det är personligt och att vissa kan behöva högre temperaturer.  

BBR 24 påpekar operativ temperatur, en enhet som kombinerar lufttemperatur och 

strålningstemperatur medan folkhälsomyndigheten poängterar den temperatur som 

visas på en vanlig termometer. Detta är olika slags temperaturer. För att 

säkerhetsställa att 20º operativ temperatur klara hållas bör en till två grader högre 

rumstemperatur eftersträvas (Folkhälsomyndigheten, 2016; Hemhyra, 2012).  

I studien valdes att huset ska klara av att hålla 21 ºC dygnet runt. 
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Tappvarmvatten 

Källor har funnits med uppskattade energiförbrukningar angående 

varmvattenförbrukning, se tabell 5. 

Tabell 5. Tappvarmvatten (författarnas tabell). 

  

5000 kWh/år används som värde. BV2 frågar efter kWh/m2, år vilket blir, 5000/160 = 

31 kWh/m2, år 

4.1.4 Material 
Tabell 6 visar vilka material som testats för att konstruera väggförslag. Materialens 

egenskaper är hämtade ifrån Isover och Rockwool, vilka är de företag som intervjuats 

och givit materialförslag. Data som inte funnits i deras uppgifter är hämtade ur boken 

Praktisk Byggnadsfysik (Sandin, 2010). Det äldre materialet Högporös Isol Platta som 

sitter i den befintliga ytterväggen har inte funnits via dokumentsamling utan tagits 

reda på med hjälp utav intervju, se bilaga 7. 

Tabell 6. Material indata (författarnas tabell). 

 

Värmekonduktivitet Värmemotstånd
Ånggenomsläppligh-

etskoefficient

Ånggenomgångs-

motstånd

λ  R = d/λ δ  Z = d/δ
W/mC m2°C/W       m2/s [10^-6]      s/m [10^3]

Förhydningspapp 20

Högporös ISOL PLATTA 0,05 20

ISOVER Fasadskiva 30 0,03 20

ISOVER UNI-skiva 33 0,033 20

ISOVER VEMPRO Vindskydd 0,8

Plank 0,14 1,1

REDAir BATTS 0,033 20

RockTät Ångspärr 3000

Rse 0,13

Rse (ej luftspalt) 0,04

Rsi               0,13

Träfiberplatta 0,14 30

Träpanel 0,14 1,1

Träregel 0,14 1,15

Västkustskiva 0,033 20

Material Indata

Material
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 Intervju 
Nedan redogörs för svaren som Hanne Dybro, utvecklingsingenjör på Isover Saint 

Gobain Scandinavia och Johan Leander, Teknisk Support på Rockwool Sverige gav. 

För fullständig sammanställning av varje intervju se bilaga 7 och bilaga 8 samt 

intervjufrågor, se bilaga 6. Svaren har delats upp och är uppställda i kategorier som 

berör frågeställningarna.  

1. Hur mycket energi släpper ytterväggen på ett plankhus från 1940-talet ut då 

övriga huset är tilläggsisolerat? 

För att få reda på ytterväggens U-värde måste hela husets skal tas i beaktning. Den 

specifika energianvändning på fallstudien får max vara 90 kWh/m2, år samtidigt är 

BBR 24:s eftersträvande värden på övriga byggnadsdelar valda. Dock måste fler 

parametrar tas med i beräkningen för resultatet av ytterväggen. Husets förbättring av 

lufttätheten spelar en stor roll för energiåtgången och det är om detta svaret på första 

frågan handlar om i stort. Även resonemang kring källarens U-värde beskrivs i slutet 

av svaret. 

När det kommer till konstruktionslösningar för hela huset tycker Dybro att taket skall 

plocka av ner till nuvarande underlagspapp där en ny plastfolie fästs. Därefter läggs 

nya takbalkar på plastfolien som sedan isoleras och kläds med råspont och papp. 

Alternativt kan en diffusionsöppen underlagspapp läggas på den nya råsponten för att 

få en ”kompakt konstruktion” som då släpper ut fukten utåt. Sedan kapas 

takutsprånget på takstolarna så att plastfolien på taket kan möta vindväven på 

ytterväggen för att få en lufttät konstruktion. Spånet i vindsbjälklaget byts ut mot ny 

mineralull och lösningen håller sig inom tumregeln om att ångspärren i byggnader 

högst skall ligga en tredjedel ut i isoleringen samtidigt som ett uppvärmt 

vindsutrymme skapas. De nya takbalkarna kan sedan släppas ut till ett önskat 

takutsprång så att huset får samma proportioner som förut, med tanke på att husets 

ytterväggar byggs på med isolering. Leander tycker att Dybros förslag låter intressant 

men anser att det blir mycket outnyttjad uppvärmd luft på vinden vid denna lösning. 

Hans förslag är istället att gå med plastfolien från ytterväggen, genom takstolarna och 

upp på ovansidan av takstolens hanbjälke för att sedan gå ner vid nästa yttervägg. 

Fullgod isolering läggs sedan på plastfolien vid hanbjälkarna. Leander bedömer denna 

lösning till inte lika lufttät som Dybros. Dock det blir ett mindre ingrepp i 

konstruktionen, som han menar kanske inte klara av den nya tyngden som blir av de 

nya takbalkarna.  

När konstruktioner friläggs, fortsätter Dybro, måste problem som exempelvis dålig 

dränering och dålig isolerad grund finnas med i kalkyleringen. Om möjligt bör dessa 

saker åtgärdas när hus från denna tid ska energieffektiviseras. Leander håller med om 

denna fråga och anser att källaren med omkringliggande dränering har en väldigt stor 

roll i fuktsäkringen av huset.  

2. Vilka renoveringsalternativ på ytterväggen kan göras för att uppnå BBR 24:s 

energikrav? 

 Dybro tycker enbart att lockläkten på den befintliga fasaden skall avlägsnas. I och 

med att väggens nuvarande skikt ligger an mot varandra utan någon ventilerande 
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luftspalt behövs det inte rivas mer på fasaden. Först anser Dybro att ett vindskydd 

skall sättas upp mot panelen för att skapa en god lufttätning. Viktigt är dock att 

skarvhjälpmedel används och att vindskyddet fästs ordentligt mot grunden utan några 

som helst glipor. En annan viktig skarv är den mellan vindskyddet på fasaden och 

takets plastfolie som bör läggas på den gamla pappen enligt tidigare beskrivning. 

Kapas det gamla takstolsutsprånget finns en god möjlighet att få till en tät skarv 

mellan vindskyddet och plastfolien så att hela huset får en helhetstätning. Fås alla 

skarvar och genomföringar täta anser Dybro att en lufttäthet likt den som finns i 

passivhus kan uppnås. Dybro vill sedan bygga vidare väggen med en traditionell 

träregelstomme utanpå träfasaden för att sedan avsluta med en fasadskiva tillsammans 

med luftspalt och ny träpanel så att en tvåstegstätning skapas. Möjligtvis att ytterligare 

ett vindskydd skall sättas upp för att skydda fasadisoleringen för vindpåfrestningar. 

Leander anser att den gamla fasaden på fallstudien bör avlägsnas helt så en plastfolie 

direkt kan fästas på plankstommen. Därefter vill Leander sätta upp en speciell 

fasadskiva som Rockwool säljer som finns i tjocklekar upp till 350 millimeter. Denna 

fasadskiva fästs upp med spikplåt och spikläkt. Allt ihop skruvas med en lång skruv in 

i planket. Med denna lösning minskar köldbryggorna i väggskiktet. Ytterligare en 

fördel är att allt organiskt material i ytterväggen försvinner. Fasadskivan från 

Rockwool är så pass vindtät att någon vindväv inte behövs utan träpanelen kan spikas 

direkt på spikreglarna.  

 

På frågan om vart fuktspärr i väggen för diffusionen skall sitta svarar Dybro med att 

plankstommen i sig är så pass diffusionströg att plastfolie inte behövs om byggnaden 

är installerad med en fungerande frånluft. Leander anser däremot att planket inte har 

den diffusionstätheten som plastfolien erbjuder och vill därför ha med en i 

konstruktionen enligt tidigare beskrivning.  

På frågan om vad som enligt respondenterna är bäst av glas och stenull svarar båda att 

skillnaderna är försumbart liten. Glasullen har något bättre lamdavärde medan 

stenullen har bättre egenskaper ur brand och fuktsynpunkt- dock inga parametrar som 

gör stor skillnad i fallstudien.  

När PIR-isoleringen kommer på tal är respondenterna också eniga. Dybro och 

Leander menar att PIR:en har sina fördelar men ur renoveringssynpunkt på villor gör 

den sig sämre. Den är så pass diffusionstät vilket skapar bekymmer om fukt skulle leta 

sig in bakom denna isolering plus att den är oförsvarbart dyr. Båda är även inne på att 

PIR-isoleringen saknar goda egenskaper i ljud- och brand. 

3. Vilka åtgärder behövs för att få den renoverade ytterväggen fuktsäker? 

Ur ett fuktperspektiv är det, enligt Dybro, bäst att isolera utåt för att få en välmående 

stomme som då hålls torr och fri från köldbryggor. Dybro anser att planket ger den 

ångtätheten som behövs för att hålla huset under kontroll men hon påpekar att 

ventilationen även är viktig för att föra bort fuktig luft. Leander menar att tanken 

kring diffusion och konvektion i studiens fall beror på vad som väljs att göra med 

konstruktionen. Väljer man att plocka bort den gamla fasaden och enbart lägger på en 

fasadskiva, som tidigare har förespråkats, blir diffusionen ganska oviktig i och med att 
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stenullen inte påverkas av fukt. Skulle däremot den gamla panelen sitta kvar eller att 

det reglas på nytt virke finns det helt plötsligt organiska material som kan ta skada av 

diffusionen. Konvektionen tycker Leander alltid är viktig, framförallt angående 

energidelen då det inte skall läcka ut stor mängd fuktig luft okontrollerat. På frågan 

om vad ångbromsen skulle göra för annorlunda nytta svarar Leander att ångbromsen 

gör sig bästa på konstruktioner som delvis står ouppvärmda och skulle i fallstudiens 

fall bara vara ett onödigt dyrt alternativ.   

 Sammanfattning av insamlad empiri 
Kapitlet består till stor del av dokumentinsamlade fakta och inleder med en 

ritningsgranskning som ger en grundläggande uppfattning om fallstudien. Vidare 

följer generellt valda värden på klimatskalet. För att få ett önskvärt resultat på 

frågeställning 1 valdes nya fönster, dörrar, takisolering och ventilation. Dessa material 

och parametrar används senare i BV2. De efterkommande avsnitten om lufttäthet, 

inomhustemperatur och tappvarmvatten är värden som är uppskattningsbaserade. Då 

lufttätheten efter en renovering beror på hantverket samt hur täta skarvar och 

håligheterna blivit har ett lufttäthetsvärde uppskattats med hjälp av de intervjuade 

personerna på Isover och Rockwool.  Inomhustemperatur och tappvarmvatten skiljer 

sig mycket åt beroende på vem som bor i huset och hur dessa väljer att bruka värme 

och varmvatten. Empirikapitlet avslutas med en sammanställning av två intervjuer 

från de två isoleringsföretagen Isover och Rockwool. Dessa intervjuer leder fram till 

lösningar på renoveringsförslag och bidrar stort till svaren i frågeställning 2 och 3.   
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Specifik energianvändning = 90 kW/m2,K,år

Byggnadsdel U-värde (W/m2K)

Golv 0,15

Tak 0,13

Fönster 1,2

Dörr 1,2

Vägg 0,15

5 Analys och resultat 
I det här kapitlet analyseras den teori och empiri som har samlats in där även ett 

resultat till frågeställningarna redovisas. Kapitlet avslutas med en koppling av 

analysen till målet som är satt för arbetet. 

 Analys 
Resultatet som är en produkt av insamlad empiri, teori och intervjuer presenteras och 

analyseras tillsammans med vår samarbetspartner Fredrik Säfblad på Integra 

Engineering AB. 

5.1.1 Frågeställning 1: Vilket U-värde måste ytterväggen på ett 
plankhus från 1940-talet ha för att klara den specifika 
energianvändningen, då övriga huset är tilläggsisolerat? 
 

Tabell 7. U-värden inmatat i programmet BV2 (författarnas tabell). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågan besvarades med hjälp av analysprogrammet BV2. För att klara den specifika 

energianvändningen för icke eluppvärmda byggnader i klimatzon tre i Sverige som är 

90 kWh/m2/år, behövdes en yttervägg med U-värde 0,15 W/m2, se bilaga 2. Tabell 7 

visar vilka U-värde som valts att användas för övriga byggnadsdelar. 

Ett tidigt besök av fallstudien resulterade till att mått på parametrar till indata i BV2 

kunde dokumenteras samtidigt som ytterväggen i dess originalutförande granskades. 

Generella U-värden valdes på byggnadsdelar och material i klimatskärmen för att 

komma upp i de eftersträvande värden som finns i BBR 24 (BFS 2015:3).  

Under arbetets gång visade det sig att lufttätheten för huset, som Persson (2012) 

skriver, har en betydande roll när energianvändningen ska minskas. Då denna rapport 

inte specificerar sig på denna punkt valdes rekommendationer främst från våra 

intervjuade personer med erfarenhet av detta ämne. Dybros ide (se bilaga 15) är en 

mer lufttät lösning än den Leander förespråkar enligt Säfblad. Dock är han något 

skeptisk till Dybros uppgifter om att kunna komma ner till tätheter som motsvarar 

passivhusens. Leander anser att hans förslag bidrar till en effektivare uppvärmd volym 

av huset då vinden förblir kall. Säfblad anser dock att taket på fallstudien har en så 

pass låg lutning med små gavelspetsar att mängden extra uppvärmd volym blir 

försumbar.  

Grundens U-värde för hus från 1940-talet är svåra att definiera då alla hus inte har 

källare samt att isolering-och dräneringsförhållandena skiljer sig åt. Både Dybro och 

Leander talar om vikten om att källaren bör dräneras och tilläggsisoleras för att huset 

ska må bra ur fuktsynpunkt. Det U-värdeskrav på golv från BBR ska enligt Säfblad 

inte vara omöjligt att uppnå genom en 200 millimeters tilläggsisolerad och dränerad 

källarvägg. Noterbart är att källarisoleringen då räknas med att gå ända upp till 
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fasaden, något som fungerar då fasadisoleringen bygger mer än rekommenderad 

källarisolering. Efter dessa åsikter är därför U-värdet för grunden satt till 0,15 

W/m2K. 

5.1.2 Frågeställning 2: Vilka renoveringsalternativ på ytterväggen kan 
göras för att uppnå BBR 24:s energikrav? 
Resultatet från intervjuerna skiljde sig så pass åt att två alternativ valdes att gå vidare 

med.  

Det som skiljde sig mest mellan respondenternas svar var tanken kring fuktspärr och 

bevarandet av den gamla fasaden. Leander hade positivare inställning till plastfolien 

och menade att planket inte har den ång -och diffusiontätheten som Dybro anser att 

den har. Dybro var mer inne på att behålla så mycket av den gamla fasaden i och med 

att det var en bra grund att bygga vidare på medan Leander tyckte att en naken 

plankstomme var en bättre utgångspunkt- både ur diffusions och 

materialhanteringssynpunkt. Författarna hade under teoridelen fått upp ögonen för den 

polybaserade PIR-isoleringen och dess nytta togs upp under intervjuerna. Detta var 

dock ett alternativ som båda respondenterna inte tyckte passade in i renoveringar i 

fallstudiens storlek så alternativet arbetades inte vidare med. 

U-värdesprogrammering analyserades i Excel, se bilaga 3, där väggdimensioner 

konstruerades med olika isoleringsalternativ. Val gjordes efter de rekommendationer 

som framkommit av inläst teori och intervjuer. Säfblad som studerat de alternativ som 

konstruerats enligt ovanstående metoder tycker att båda väggtyperna över lag är 

relevanta lösningar. Dock har Säfblad några kommentarer på förslagen som följande 

blev: 

Dybro (alternativ ett) rekommenderar att sätta upp en vindväv på den gamla fasaden 

efter att enbart plockat bort lockläkten. Detta för att få bort konvektionen som enligt 

Nevander och Elmarsson (2006) kan föra med sig fuktig luft in i konstruktionen 

genom otätheter och hål. Efter att ha fäst och skarvat vindväven noggrant ska en 

regelstomme på 95 millimeter appliceradas utanpå vindväven med traditonell 

isolering. En fasadskiva på 80 millimeter avslutar sedan tilläggsisoleringen för att 

undvika köldbryggor. Innan spikreglar skruvas på plats kan ytterligare en vindväv 

monteras för att skydda fasadskivan. I det färdiga resultatet har författarna valt att 

lägga den extra vindväven innanför fasadskivan för en enklare montering.  

Säfblad är skeptisk mot att bygga in material som befunnit sig utomhus då detta ofta 

är en vanlig källa till problem. Dels kan den gamla fasaden vara lite fuktig och 

innehålla spår av mögelpåväxt. Även andra organiska material som pollen och frön 

letar sig oftast in i gamla träfasader. När dessa saker helt plötsligt ständigt lever i ett 

uppvärmt klimat kan mögel börja växa. Dybros förslag är, enligt Säfblad, en mindre 

omfattande och smidigare fasadrenovering men där det måste ses till att den gamla 

fasaden är rengjord och frisk innan tilläggsisoleringen appliceras.    

Leander (alternativ två) tycker att den gamla fasaden ska avlägsnas fram till 

plankstommen. Där ska en plastfolie sättas upp för diffusionen och konvektionen. 

Därefter har Rockwool en fasadskiva av stenull med dimensioner upp till 350 

millimeter som kan skruvas upp tillsammans med spikläkt och in i plankväggen. 
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Denna fasadskiva är vindtät så utanpå skivan kan spikläkten och träfasad spikas upp 

direkt. En smidig lösning enligt Leander, där enbart dött material existerar i den 

isolerade delen. Säfblad är positiv till detta alternativ då hela fasaden består av 

mineralull där trä inte hamnar långt ut i konstruktionen där kondens kan bildas. 

Säfblad anser att det är ett praktiskt förslag med få arbetsmoment.  

5.1.3 Frågeställning 3: Vilka åtgärder behövs för att få den renoverade 
ytterväggen fuktsäker?  
Fuktvandringsprogram som avslöjar om det sker en kondensutveckling 

programmerades i Excel där materialen ifrån alternativen av frågeställning användes. 

Resultat visade att den relativa fuktigheten inte blev högre än ca 90 % mellan skikten 

för något av förslagen, därför var inget alternativ i riskzonen, se bilaga 4. Detta var 

något som inte var vidare överraskande då båda respondenterna på intervjuerna 

antydde att fukt sällan blir ett problem då tilläggsisolering sker utåt och hela tiden 

håller sig till tredjedelsprincipen beaktande ångspärren. 

Studiens teoretiska ramverk och Träguiden (2003) beskriver hur luft med hög fukthalt 

söker sig till luft med mindre fukthalt. Med denna vetskap undersöktes det extra noga 

med respondenterna om vikten av användning av ångspärr alternativt ångbroms. 

Svaret på frågan från intervjuerna skiljde sig åt. Dybro menar att den ånga som 

inomhusluften innehåller inte trycks ut i en fuktspärrsfri konstruktion om huset har 

hjälp av en fungerande frånluftventilation. Leander påstår att plankstommen är ångtät, 

men inte till den grad att det går försäkra sig om att den inte släpper förbi 

inomhusfukten vidare ut i konstruktionen. Därför anser han att det behövs ångspärr i 

väggen för att få den fuktsäkrad, något Säfblad också håller med om. När författarna 

påpekar att kondensutfällning uteblir i väggen även när ångspärr saknas (se bilaga 4) 

svarar Säfblad att en fuktspärr ändå är att rekommendera för att enklare kunna 

säkerhetsställa att organiskt material inte hamnar i för hög relativ fuktighet. Med 

ångspärren förbättras även lufttätheten vilket minskar risken för lokal kondens vid 

otätheter vid exempelvis glipor i plankväggen. Kondens i skikt med reglar skall 

undvikas, där ska daggpunkten ligga under med marginal. Dock är alla tre 

respondenter eniga om att diffusionen inte är den största källan till eventuella 

fuktproblem utan den utgörs av konvektionen som till största delen kan stoppas av en 

vindväv. 

Ångbromsen som säljs som ett alternativ till ångspärren gör sig bästa på 

konstruktioner som delvis står ouppvärmda och skulle i fallstudiens fall bara vara ett 

onödigt dyrt alternativ enligt Leander.    

 Frågeställning 1 
Frågeställning 1 som härmed besvaras lyder ”Vilket U-värde måste ytterväggen på ett 

plankhus från 1940-talet ha för att klara den specifika energianvändningen, då övriga 

huset är tilläggsisolerat?”. Undersökningen av fallstudien visar att ytterväggen måste 

klara ett U-värde på 0,15 W/m2 för att klara den specifika energianvändningen för 

icke eluppvärmda byggnader i zon tre i Sverige som är 90 kWh/m2, år.  

 Frågeställning 2 
Frågeställning 2 som härmed besvaras lyder ”Vilka renoveringsalternativ på 

ytterväggen kan göras för att uppnå BBR 24:s energikrav? Två stycken 

renoveringsalternativ är redovisade för svaret på denna frågeställning. 
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Renoveringsaltenativ ett är att plocka bort den gamla lockläkten, noggrant fästa upp 

en vindväv mot den gamla panelen för att sedan regla på en 95 millimeters 

regelstomme med traditionell isolering. På den nya regelväggen fästs sedan ytterligare 

en vindväv upp och därefter en fasadskiva på 80 millimeter. Sedan avslutas det hela 

med spikläkt och träfasad. Alternativ två är att riva bort all gammal fasad ända in till 

plankstommen. Därefter appliceras en plastfolie och sedan en 200 millimeters 

fasadskiva i stenull. Utanpå denna fästes spikreglar och träpanel. Se figur 4 och tabell 

8 för illustration av förslagen. 

                

Figur 4. Väggskikt av förslag nr 1 till vänster respektive förslag nr 2 till höger, nytt 

material står i fetstil (Författarnas figur).  

Ytterligare illustration av förslag 1 och förslag 2, se tabell 8 nedan. Raden med texten 

”Extra tjocklek ifrån ursprung” anger hur mycket tjockare förslaget är till skillnad från 

väggens originalutförande.  

Tabell 8. Väggskikt av förslag nr 1 till vänster och förslag nr 2 till höger. (Väggens 

ursprungliga tjocklek är 132 millimeter). 

                           

Material [m]

Lockläkt [0,022]

Träpanel 0,022

Spikregel (luftspalt) 0,028

ISOVER Fasadskiva 30 0,08

ISOVER VEMPRO Vindskydd

Träreglar, vertikal c600 0,095

ISOVER UNI-skiva 33

ISOVER VEMPRO Vindskydd

Träpanel 0,028

Förhydningspapp

Träfiberplatta 0,012

Träreglar, vertikal c670 0,035

Högporös ISOL PLATTA

Förhydningspapp

Spåntad Plank 0,045

Träfiberplatta 0,012

Total tjocklek = 0,357

Extra tjocklek ifrån ursprung= 0,225

Nytt material = 0,225

Lockläkt [0,022]

Träpanel 0,022

Spikregel (luftspalt) 0,028

REDAir BATTS 0,2

RockTät Ångspärr

Plank 0,045

Träfiberplatta 0,012

Total tjocklek = 0,307

Extra tjocklek ifrån ursprung= 0,175

Nytt material = 0,25
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 Frågeställning 3 
Frågeställning 3 som härmed besvaras lyder ” Vilka åtgärder behövs för att få den 

renoverade ytterväggen fuktsäker?”. Svaret på frågan i fallstudiens fall är att isolera 

utåt för att undvika fuktproblem i ytterväggen. Även tredjedelsprincipen gäller där 

ångspärren inte får placeras mer än en tredjedel ut i isoleringen sett från den varmaste 

sidan. Ångspärren kan väljas bort då planket är relativt diffusionstätt men för att vara 

på säkra sidan skadar det inte att montera en ångspärr för att få ytterväggen 

fuktsäkrad.    

 Koppling till målet 
Målet för studien lyder ”Målet med arbetet är att komma fram till renoveringsförslag 

på yttervägg beaktande energi och fukt på hus bestående av stående plankstomme.” 

Studien visar att en yttervägg från ett plankhus bör klara hålla ett U-värde på 0,15 

W/m2 då övriga huset är renoverat för att klara den specifika energianvändningen.  

Hur ytterväggen skall renoveras för att få ett U-värde på 0,15 W/m2K beror på vilken 

omfattning och hur säkrad mot eventuella fuktproblem som önskas. Det går att 

använda sig av den gamla fasaden och då göra ett mindre ingrepp vad gäller 

renoveringen av ytterväggen. Alternativtet är att riva bort befintlig vägg ända in till 

planket för att sedan använda sig av moderna material som bidrar till mindre 

dimensioner. För att få ytterväggen fuktsäkrad är användningen av en vindväv av 

större vikt än att använda en ångspärr. Då plankstommen anses klara den mesta 

diffusionen är konvektionen det som fokus bör läggas på.  
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet diskuterar resultat, valda metoder och begränsningar som studien innehåller. 

Avslutningsvis presenteras slutsatser och rekommendationer samt förslag till vidare 

forskning. 

 Resultatdiskussion 
Studiens validitet är bra då resultatet som presenterats visar det som avsågs mätas.  

Genom beräkningar och materialval som diskuterats fram med experter i branschen 

via intervjuer, har ett trovärdigt resultat om hur tilläggsisolering av en yttervägg med 

plankstomme kunnat göras.  

Noggrannheten vid mätningarna har varit hög och därför bidragit till en god 

reliabilitet. Resultat från författarnas egna beräkningsmallar för U-värde och 

fukttransport har jämförts och kontrollerats med olika tillverkares beräkningsprogram, 

se bilaga 9. Beräkningsmetoder för att svara på frågeställning ett gjordes i ett program 

(BV2) som anses trovärdigt och användbart enligt de respondenter som varit 

inblandade i studien. Dock har det funnit viss osäkerhet i indatan som påverkat 

reliabiliteten negativt. Brukarberoende av exempelvis tappvarmvatten, som utgör 

cirka 20% av den totala energiförbrukningen är svårt att definiera exakt. En annan 

parameter som kan skilja energiförbrukningen är valet av inomhustemperatur. Detta är 

en sak som är högst personlig och reglerbar då temperaturen på nätterna ibland sänks, 

något som inte ha togs i anspråk i studien.  

Med vald indata inmatat och ytterväggens U-värde vald till 0,15 W/m2K blev den 

specifika energianvändningen enligt BV2 89,89 kWh/m2, år. Vi är medvetna om att 

detta inte innehåller en stor säkerhetsmarginal då nybyggnadskravet är på 90 

kWh/m2, år. Men vi anser att det finns säkerhetsmarginaler i flertalet värden vi valt 

redovisa i kapitlet Empiri. Exempelvis går det att lätt hitta fönster och dörrar med 

bättre U-värden än 1,2 W/m2K. En annan faktor som ändrar mycket på den specifika 

energianvändningen är inomhustemperaturen. Vilket kan sänkas någon grad under 

nattetid. 

Med tanke på att BBR:s rekommenderade värden för olika byggnadsdelar användes 

vid energianalysen är möjligheten om att uppnå samma resultat för ett annat hus i 

liknade storlek ansedd som hög. Intervjuerna håller också en hög reliabilitet då en 

sammanställning av intervjun skickades tillbaka till respondenterna som fick 

godkänna om svaren uppfattats korrekt. Alla intervjuer spelades in och på så vis 

kunde en noggrann sammanställning göras.  

Frågeställningarna anses vara korrekta ställda. Frågeställning ett blev en bra grund att 

stå på för att ta sig vidare till de mer sammanhängande frågeställningarna två och tre.  

 Metoddiskussion 
Fallstudien gav en ram att förhålla sig till under arbetets gång där trovärdig 

dokumentinsamling kunde hämtas. Samtidigt är det en begränsning att bara basera 

arbetet på en fallstudie då villor av berört slag givetvis finns i olika uppsättningar med 

skiftande mått och geografisk placering. Detta är parametrar som får frågeställning ett 

att anses som relativt unik för just detta arbete medan frågeställning två och tre kan 

användas mer generellt. Det som kan skifta i de två sista frågeställningarna är mängd 

isolering beroende på valt U-värde för väggen. 
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Dokumentanalysen gav en fördjupad kunskap av de parametrar som ingår i begreppet 

energieffektivisering. Teorier inom byggfysiken gav inblick i hur frågeställning två 

och tre skulle arbetas med, medan insamling av empiriska dokument gjorde ett stort 

bidrag till svaret på frågeställning ett. Där fanns det dock värden som var svåra att 

hitta bra referenser till, exempelvis solfaktor, glasandel i fönster och SFP i FTX-

system. 

Intervjuerna gav studien ett rikare och djupare förhållningssätt till frågeställningarna.  

Författarna fick relevanta svar som med fördel kunde användas i uppbyggandet av 

resultaten. Valet att två energiutvecklare på konkurrerande isoleringsföretag 

intervjuades bidrog till ett brett kunskapstillskott. Intervjuerna skedde vid olika 

tillfällen oberoende av varandra. Leanders intervju skedde senare än Dybro vilket 

medförde att Leander kunde ge sin åsikt (utan att veta om det) på Dybros förslag men 

inte tvärt om. Detta kan ses som en brist då Dybro inte fick chans att försvara sin idé 

eller ge åsikt på Leanders tankar kring renoveringen. För att öka studiens validitet 

ytterligare analyserades svaren från de båda intervjuade personerna av en tredje part 

som inte arbetar på något säljande företag utan sitter som konsult. Säfblads åsikter gav 

författarna ytterligare djupare kunskap om hur informationen från intervjuerna skulle 

behandlas.  

 Begränsningar 
Att även övriga byggnaden är beräknad att också vara renoverad ses som en 

begränsning då den specifika energianvändningen med största sannolikhet inte 

uppnåtts genom att enbart renovera ytterväggen. Då fallstudien är belägen på en 

speciell geografisk plats i landet avgränsas resultatet till rådande specifika 

energianvändningskrav. Detta medför att U-värdet för samma vägg inte hade varit 

samma i exempelvis Umeå. En ytterligare begränsning är att resultaten endast ger 

förslag på träfasader.  

 Slutsatser och rekommendationer 
Slutsatsen binder ihop studiens problembeskrivning med den teori, empiri och analys 

som gjorts utifrån olika metoder. Författarna rekommenderar avslutningsvis ett tredje 

väggalternativ som anses vara en kombination av de två redovisade resultaten av. 

6.4.1 Slutsatser 
Villor som är byggda fram till och med år 1960 utgör runt 45% av villabeståndet i 

Sverige (Boverket, 2009). Då det genomsnittliga U-värdet i väggar på hus byggda 

tidigare än 1960 är runt 0,5 W/m2K, (Boverket, 2010), finns det en stor angelägenhet 

att förbättra dessa värden. Fallstudiens originalvägg har genom åren haft ett U-värde 

på 0,7 W/m2K vilket är långt ifrån det rekommenderade värdet på 0,18 W/m2K som 

BBR 24 idag har på en yttervägg. Denna studie har visat att det går att komma ner till 

dessa värden, och lite till, om tilläggsisolering med dagens material väljs. Vad 

kommer till eventuella fuktproblem var detta inget fallstudien visade sig ha haft, trots 

att fuktberäkningen av originalväggen (se bilaga 5) tydde på kondensutfällning. En 

orsak till detta menar Säfblad är att väggen värms upp av inomhusluften då den är så 

pass dåligt isolerad. Väggen är inte lufttät och den innehåller endast diffusionsöppna 

material vilket medför att eventuell kondens snabbt kan torkas ut. Inte heller våra 

renoveringsförslag tydde på några kondensutfällningar då tilläggsisoleringen skedde 

utåt. Ångspärr/vindväv rekommenderas dock starkt för att kontrollera diffusion och 

konvektion. 
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Nya material visas i färgerna:

Äldre material visas i färgerna:

nr 3 (Väggens ursprungliga 

tjocklek är 132 millimeter)  

Vår studie visar att det är fullt möjligt att komma ner på U-värden för en fuktsäkrad 

plankyttervägg så att den specifika energianvändningen uppfylls. Studiens förslag är 

en pusselbit i det arbete som måste göras för att nå de gällande mål där 20% av 

energiintensiteten i Sverige ska minska mellan åren 2008 och 2020 (Regeringen, 

2015). En viktig och intressant aspekt som Dybro tog upp i sin intervju var att det 

krävs mer än energisnåla hus för att klara de uppsatta målen. Dybro anser att 

brukartänket av energianvändningen måste förändras i Sverige. Som det ser ut nu, 

menar Dybro, bidrar det rådande energipriset till slöseri med bland annat el och 

varmvatten. Detta tillsammans med dagens moderna elvärmesystem som erbjuder hög 

verkningsgrad bildas en negativt inställningen till att renovera äldre hus då det inte 

längre lönar sig. 

6.4.2 Rekommendationer 
Författarna anser att de två renoveringsförslag som diskuterats fram är bra, men det är 

två relativt olika lösningar där fördelar och brister finns hos båda förslagen. Ett tredje 

alternativ är presenterat i figur 5 och tabell 9 där Dybros taklösning för lufttätheten är 

vald (se bilaga 15) men Leanders ide om att rensa bort den gamla fasaden och 

applicera en ångspärr är tagen. Uträkning av U-värde av tredje förslaget se bilaga 11. 

Dock är Leanders lösning med endast ett mineralullskikt utbytt mot Dybros ide om att 

först skruva på en regelstomme med en avslutande fasadskiva utanpå. Detta för att 

välja en mindre produktstyrd lösning som är lättare att bygga av gemene man. Dybros 

förslag om takhöjningen kräver dock tankar om bygglov i en eventuell detaljplan.  

Tabell 9. Väggskikt av förslag 

               

Figur 5. Väggskikt av förslag nr 3 (författarnas figur). 

 Förslag till vidare forskning 
Då detta arbete mestadels fokuserat på energieffektivisering av hus med plankstomme 

utan hänsyn till några ekonomiska parametrar kan vidare forskning om vad som är 

lönsamt och inte lönsamt vara aktuellt. Våra renoveringsförslag är omfattande och 

bygger på att hela huset renoveras. Vi anser att bostadsägare bör vara beredda på att 

”betala” för ett bättre klimat. Studier som motiverar till att både renovera till en viss 

grad och använda elvärme på äldre hus hade varit intressant att veta mer om.

Lockläkt [0,022]

Träpanel 0,022

Spikregel (luftspalt) 0,028

ISOVER Fasadskiva 30 0,1

ISOVER VEMPRO Vindskydd

Träreglar, vertikal c600 0,12

ISOVER UNI-skiva 33

RockTät Ångspärr

Plank 0,045

Träfiberplatta 0,012

Total tjocklek = 0,327

Extra tjocklek ifrån ursprung= 0,195

Nytt material = 0,27
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Bilaga 1 
   Bilagor Ritningsgranskning  

Originalritningar och bilder på huset i Skillingaryd som fallstudien baserats på:  

Sektionsritning: 

Original sektionsritning av huset. 
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Fasadritning

 

Fasadritning 

 

 

Fasadritning 
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Fasadritning 

 

 

Sektionsritning 
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Planritning 

 

 

 

 

Källarplan 
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Bild väggskikt: 

Det visade sig att väggen är i originalskick. Inifrån och utåt (millimeter): 
12 träfiberskiva–45 plank–34 isolering–12 träfiberskiva–28 panel–(17 lockpanel) = 132mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild takutsprång: 
Takutsprång = ca 300mm 
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Fasad mot öst: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasad mot väst: 
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Fasad mot norr: 
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Följande värden är mått vi erhållit efter mätningar på huset i Skillingaryd.  

Längd: 

Långsida: 11,68m 

Kortsida: 6,93m 

 

Area fasad: 

Söder/Norr: 25,2m2 

Öster/väster: 30m2 

 

Takarera/ Golvarea: 

11,68 x 6,93 = 81m2 

 

Rumshöjd:  

2,49m 

 

Väggskikt: 

12 treetex – 45 plank – 35 isolering + regel – 12 tretex – 28 panel – (17 lockpanel) 

Tot= 137mm 

 

Fönster: 

2 glasfönster av äldre karaktär. Olika storlekar men i regel normalstora (13x10 fönster).  

 

Glasfönster area: 

Söder: 0,91m2 

Öser: 4,29m2 

Norr: 1,7m2 

Väster: 2,11m2 

 

Vindsutrymme: 

17cm kutterspån.  

20cm hanbalkar 

 

Portar: 

Söder: 1,7m2 (altandörr) 

Öser: 2,1m2 (ytterdörr) 
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Köldbryggor 

 

Hörn: 

2.49m takhöjd  

4 hörn 

--> Tot: 2,49 x 4 = 9,96m 

 

Fönster: 

Söder: 0,7 x 2 + 1,3 x 2 = 4m 

Öster: (2 x 2 + 1,3 x 2) + (1,3 x 2 + 1,3 x 2) = 11,8m 

Väster: (0,5 x 2 + 1,1 x 2) + (1,3 x 2 + 1,2 x 2) = 8,2m 

Norr: 1,3 x 2 + 1,3 x 2 =  5,2m 

 

Dörrar: 

Söder: 2,1 x 2 + 0,8 x 2 = 5,8m 

Öster: 2,1 x 2 + 1 x 2 = 6,2m  

 

Vägg/tak: 

Söder/Norr: 6,93 x 2 

Öster/ Väster: 11,68 x 2 

Total: 11,68 x 2 + 6,93 x 2 = 37,2m  

 

Platta/vägg: 

Söder/Norr: 6,93m x 2 

Öster/ Väster: 11,68m x 2 

37,2m  
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Bilaga 2 
   Bilagor Lufttäthet Uvärde Analys Fönster 

Nedan visas bilder tagna ifrån programmet BV2:s inställningar som författarna 

använt. Programmet användes för att ta reda på vilket U-värde som behövs på 

fasaden för att klara av BBR 24 nybyggnadskrav. 

-Konstruktionen har stomme av trä och det betraktas som en lätt stomme. 

-Lufttätheten anses läcka 0,1 l/s, m2 genom stommen. Detta värde har antagits med 

hjälp utav konversationer med kunniga och uträkning, se bilaga 12. 

Bilaga 5 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Väggareor är tagna ifrån observation av fallstudien. Olika U-värden har testats och det visade 
sig 0,15 behövdes. 
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Fönsterareor är uppmätta vid observation av fallstudien. 
Fönster som valdes att användas är Elitfönstrets ”Elit Original Trä”. Värden är hämtade ur 
dess produktdatablad och uträkning av glasandel har gjorts via programmet BlueBeam, se 
nedan. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Uträkning av fönstrets glasandel: 
Area hela fönster = 1,08 * 1,28 = 1,38m2  
Area glas = 0,94 m2  
Glasandel = 0,94/1,38 = 70%  
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Takarean är uppmätt vid observation av fallstudien. 
U-värdet är tagit från Boverkets byggregler eftersträvande värden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Golvarean är uppmätt vid observation av fallstudien. 
U-värdet är tagit från Boverkets byggregler eftersträvande värden. Det anses också som 
rimligt då exempelvis källare isoleras med isodrän. 
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Dörrareor är uppmätta vid observation av fallstudien. 
Dörrars U-värde valdes till 1,2 eftersom efter datainsamling visade det sig vara ett rimligt 
antagande. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Köldbryggor är uppmätta vid observation av fallstudien. Värmegenomgångskoefficienter för 
köldbryggorna är tagna ur BV2:s ”typiska värden” och ”bra värden”. 
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Fortsättning av köldbryggor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumshöjd uppmätt vi observation av fallstudien. 
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Ventilation valdes till till- och frånlufts-ventilation med värmeåtervinning så kallat FTX 

system. Systemet valdes också till att vara ett CAV system vilket innebär att konstant från och 

tilluft sker. Motivering till valda värden finns i Empiri avsnittet. 
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Internvärme inställningarna ändrades ingenting utan kontrollerades endast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tappvarmvatten användning är uträknat utifrån programmet. Värdet har även kontrollerats via 

dokumentinsamling och anses rimlig. 
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Fjärrvärme står för värmeproduktionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköping valdes till den ort som klimatdata ska hämtas ifrån. Det var det som var närmast 

Skillingaryd. 
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Värmeeffektdimensionering är inställd efter programmet. 
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Med rätt indata inmatat och fasadens U-värde vald till 0,15 W/m2K klarade sig huset till 

boverkets nybyggnadskrav på 90 kWh/m2. Vi är medvetna om att 89,89 kWh/m2 inte 

innehåller en stor säkerhetsmarginal till 90 kWh/m2. Men vi anser att det finns 

säkerhetsmarginaler i de värden vi valt allt redovisa i empirikaptilet. Exempelvis går det 

att lätt hitta fönster och dörrar med bättre värden än 1,2 W/m2K. En annan faktor som 

ändrar mycket på den specifika energianvändningen är inomhustemperaturen. Vilket 

kan sänkas någon grad under natten. 
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λ-värdesmetoden  
A B C D

Skikt Material d [m] λ [W/m,°K] R=d/λ trä+trä MU+Trä Trä+MU MU+MU

1 -

-

Material

2 Material

-

-

3 1 Trä 12% 0,140

1 MU 88% 0,033

1 12%Trä + 88%MU 0,046

4 Material

-

-

5 2 Trä 12% 0,140

2 MU 88% 0,050

2 12%Trä + 88%MU 0,061

6 Material

-

-

7 Material

-

-

Tjocklek=

Rtot

1 2 Ub

Procent A vägen: 12% 12% Andel 0,12x0,12 0,88x0,12 0,12x0,88 0,88x0,88

Procent B vägen: 88% 12% = 0,014 0,106 0,106 0,774

Procent C vägen: 12% 88% U*Andel

Procent D vägen: 88% 88%

Uu=ΣU*andel= Uλ=

Trä Isolering Ru= Rλ=
1 12%Trä + 88%MU = 0,14 0,033

2 12%Trä + 88%MU = 0,14 0,05

U=1/R=

U-värdes-metoden

R=(Ru+Rλ)/2=

Bilaga 3 
   Bilagor Arbetsgång Analys 

Beräkningsmetoden för U-värde har hämtats ur Praktisk Byggnadsfysik (Sandin, 

2010). Beräkningsmetoden tar hänsyn till både U-värdesmetoden samt λ -värdes 

metoden och beräknar medelvärdet utav båda. Beräkningsgången har författarna även 

lärt sig under kursen ”Byggmaterial och byggteknik 2” i Jönköping University. 

U-värdesmetoden:  

- Värmeflödet antas helt vinkelrätt  
mot konstruktionen genom resp. delyta. 

- Inget värmeflöde i sidled antas 

λ –värdesmetoden: 

- Oändlig värmeflöde i sidled antas.  

Ses som ett homogent skikt med viktat 

medelvärde. 

Nedan visas den Excel fil som författarna till arbetet skapat och använt. Den är byggd 

utifrån beräkningsgången och filen räknar automatisk fram U-värdet efter vald indata. 

Indata som behövs skriva in är materialen, tjocklekar och vilket 

värmegenomgångsmotstånd det är i isolering samt reglar i skikt med träreglar 

inklusive isolering. U-värdet för väggen visas längst ner och är grönt om målet är nått, 

respektive rött om det inte är nått. 
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Nya material visas i färgerna:

Äldre material visas i färgerna:

Material [m]

Lockläkt [0,022]

Träpanel 0,022

Spikregel (luftspalt) 0,028

ISOVER Fasadskiva 30 0,08

ISOVER VEMPRO Vindskydd

Träreglar, vertikal c600 0,095

ISOVER UNI-skiva 33

ISOVER VEMPRO Vindskydd

Träpanel 0,028

Förhydningspapp

Träfiberplatta 0,012

Träreglar, vertikal c670 0,035

Högporös ISOL PLATTA

Förhydningspapp

Spåntad Plank 0,045

Träfiberplatta 0,012

Total tjocklek = 0,357

Extra tjocklek ifrån ursprung= 0,225

Nytt material = 0,225

λ-värdesmetoden  
A B C D

Skikt Material d [m] λ [W/m,°K] R=d/λ trä+trä MU+Trä Trä+MU MU+MU

1 Rse

Träpanel 0,022

Luftspalt 0,028 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130

2 Isover Fasadskiva 30 0,080 0,030 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667

-

-

3 ISOVER VEMPRO Vindskydd

-

-

4 1 Trä 12% 0,095 0,140 0,679 0,679 0,679

1 MU 88% 0,095 0,033 2,879 2,879 2,879

1 12%Trä + 88%MU 0,095 0,046 2,072 2,072

5 ISOVER VEMPRO Vindskydd

-

-

6 Träpanel 0,028 0,140 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200

Förhydningspapp

-

7 Träfiberplatta 0,012 0,080 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150

-

-

8 2 Trä 12% 0,035 0,140 0,250 0,250 0,250

2 MU 88% 0,035 0,050 0,700 0,700 0,700

2 12%Trä + 88%MU 0,035 0,061 0,576 0,576

9 Förhydningspapp

Plank 0,045 0,140 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321

-

10 Träfiberplatta 0,012 0,080 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150

-

-

11 Rsi               0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130

-

-

Tjocklek= 0,357

Rtot 4,677 6,877 5,127 7,327 6,396
1 2 Ub 0,214 0,145 0,195 0,136

Procent A vägen: 12% 12% Andel 0,12x0,12 0,88x0,12 0,12x0,88 0,88x0,88

Procent B vägen: 88% 12% = 0,0144 0,1056 0,1056 0,7744

Procent C vägen: 12% 88% U*Andel 0,0031 0,0154 0,0206 0,1057

Procent D vägen: 88% 88%

Uu=ΣU*andel= 0,145 Uλ= 0,156

Trä Isolering Ru= 6,910 Rλ= 6,396

1 12%Trä + 88%MU = 0,14 0,033

2 12%Trä + 88%MU = 0,14 0,05

6,653

U=1/R= 0,150 W/m2,*K

U-värdes-metoden

R=(Ru+Rλ)/2=

Förslag nr 1 

Väggskikt: 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Uträkning: 
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Nya material visas i färgerna:

Äldre material visas i färgerna:

Lockläkt [0,022]

Träpanel 0,022

Spikregel (luftspalt) 0,028

REDAir BATTS 0,2

RockTät Ångspärr

Plank 0,045

Träfiberplatta 0,012

Total tjocklek = 0,307

Extra tjocklek ifrån ursprung= 0,175

Nytt material = 0,25

Skikt Material d [m] λ [W/m,°K] R=d/λ

1 Rse

Träpanel 0,022

Luftspalt 0,028 0,130

2 REDAir BATTS 0,200 0,033 6,061

-

-

3 RockTät Ångspärr

-

-

4 Plank 0,045 0,140 0,321

-

-

5 Träfiberplatta 0,012 0,080 0,150

-

-

6 Rsi               0,130

-

-

7 -

-

-

Tjocklek= 0,307

Rtot= 6,792

Utsida Rse Insida Rsi

0,13 0,13 U=1/R= 0,147 W/m2,*K

U-värdes-metoden

Förslag nr 2 

Väggskikt: 

 

 

 

 

 

 

 

Uträkning:  

Detta väggförslag innehåller inte något skikt med både reglar och isolering, därför kan 

värmen endast gå en väg och på grund av det beaktas endast U-värdes metoden. 



Bilaga 4 

 

Månad

Temp. Ute: Ånghalt ute: 0,13

Temp. inne: 21 Ånghalt inne: 0,13

Skikt Material d  R = d/D T = Ri/RT*(Ti - Tu)Gränsskikt Temp T vs d Z = d/dD v = Zi/ZT * (vi - vu) v RF

Enhet m W/mC m2°C/W °C °C  g/m3       m2/s      s/m  g/m3  g/m3 %

-

- 0,0 4,86 0,00 0,0%

0  - 1 Material 0 0 0,0 0

1 0,0 4,86 0,00 0,0%

1  - 2 Material 0 0 0,0 0

2 0,0 4,86 0,00 0,0%

2  - 3 Material 0 0 0,0 0

3 0,0 4,86 0,00 0,0%

3  - 4 Material 0 0 0,0 0,0

4 0,0 4,86 0,00 0,0%

4  - 5 Material 0 0 0,0 0

5 0,0 4,86 0,00 0,0%

5  - 6 Material 0 0 0,0 0

6 0,0 4,86 0,00 0,0%

6  - 7 Material 0 0 0,0 0

7 0 4,86 0,00 0,0%

7  - 8 Material 0 0 0,0 0

Tjocklek vägg = 0 RT = 0,000 ZTOT = 0,000

10 -̂6 10 3̂

Bedömning av risk för kondens och fuktskador i byggnadskonstruktion

Fukttillskott Utsida Rse:

4 Insida Rsi:

Bilaga 4 
   Bilagor Arbetsgång Analys 

Beräkningsmetoden för fuktvandring har hämtats ur Praktisk Byggnadsfysik (Sandin, 

2010). Beräkningsgången har författarna även lärt sig under kursen ”Byggmaterial 

och byggteknik 2” i Jönköping University.  

Nedan visas den Excel fil som författarna till arbetet skapat och använt. Den är byggd 

utifrån beräkningsgången och filen räknar automatisk fram relativa fuktigheter 

emellan väggens skikt efter vald indata. Indata som behövs skriva in är material, 

tjocklekar, inomhustemperatur, fukttillskott och månad. Vald månad ger data till 

utomhustemperatur och ånghalt utomhus. Dessa värden är hämtade ifrån 

Fukthandboken: Praktik och teori (Nevander & Elmarsson, 2006) och visas på nästa 

sida. I och med att stommen är av lätt karaktär har 1 dygns värden använts, och 95% 

samt 5% värdena för att kunna kontrollera de mest extrema fallen. Alla månader och 

dess extrema värden har testats på alla förslagen.   
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Värden på temperatur, RF och ånghalt för Jönköping, hämtat ifrån Fukthandboken: 

Praktik och teori (Nevander & Elmarsson, 2006). 
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Februari

Temp. Ute: -13,9 Ånghalt ute: 1,45 0,13

Temp. inne: 21 Ånghalt inne: 5,45 0,13

Skikt Material d  R = d/ D T = Ri/RT*(Ti - Tu) Gränsskikt Temp T vs d Z = d/d D v = Zi/ZT * (vi - vu) v RF

Enhet m W/mC m2°C/W °C °C  g/m3       m2/s      s/m  g/m3  g/m3 %

Rse

Träpanel 0,022 -13,9 1,53 1,45 95,0%

0  - 1 Luftspalt 0,028 0,000 0,130 0,6 0,00 0,00 0,000

1 -13,3 1,61 1,45 90,3%

1  - 2 Isover Fasadskiva 30 0,080 0,030 2,667 12,7 0,00 0,00 0,000

2 -0,6 4,63 1,45 31,4%

2  - 3 Vindskydd 0,000 0,000 0,0 0,00 20,00 0,378

3 -0,6 4,63 1,83 39,5%

3  - 4 MU (ISOVER uni 33) 0,095 0,033 2,879 13,7 25,00 3,80 0,072

4 13,1 11,49 1,90 16,6%

4  - 5 Vindskydd 0,000 0,000 0,0 0,00 20,00 0,378

5 13,1 11,49 2,28 19,8%

5  - 6 Träpanel 0,028 0,140 0,200 1,0 1,10 25,45 0,480

6 14,1 12,15 2,76 22,7%

6  - 7 Förhydningspapp 0,000 0,000 0,0 0,00 20,00 0,378

7 14,1 12,15 3,14 25,8%

7  - 8 Träfiberplatta 0,012 0,080 0,150 0,7 0,00 30,00 0,566

8 14,8 12,68 3,70 29,2%

8  - 9 Högporös ISOL PLATTA 0,035 0,050 0,700 3,3 20,00 1,75 0,033

9 18,1 15,46 3,74 24,2%

9  - 10 Förhydningspapp 0,000 0,000 0,0 0,00 20,00 0,378

7 18,1 15,46 4,12 26,6%

10  - 11 Plank 0,045 0,140 0,321 1,5 1,10 40,91 0,772

8 19,6 16,88 4,89 29,0%

11  - 12 Träfiberplatta 0,012 0,080 0,150 0,7 0,00 30,00 0,566

9 20,3 17,59 5,45 31,0%

 12  - 13 Rsi               0,130 0,6 0,00 0,00 0,000

10 20,9 18,21 5,45 29,9%

- 0 0,000 0,0 0,00 0,00 0,000

Tjocklek vägg = 0,357 RT = 7,327 ZTOT = 211,914

10 -̂6 10 3̂

Bedömning av risk för kondens och fuktskador i byggnadskonstruktion

Fukttillskott

4

Utsida Rse:

Insida Rsi:

Förslag nr 1 
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Alla månader har testats men endast februari visas ovan. Väggen klarade sig under 

alla månader. Även utan ångspärr klarade sig alltså väggförslaget. I och med samtal 

med kunniga tror vi det kan bero på att det är så pass mycket isolering utanpå 

stommen och att kylan hamnar långt utåt.    
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Februari

Temp. Ute: -13,9 Ånghalt ute: 1,45 0,13

Temp. inne: 21 Ånghalt inne: 5,45 0,13

Skikt Material d  R = d/ D T = Ri/RT*(Ti - Tu) Gränsskikt Temp T vs d Z = d/dD v = Zi/ZT * (vi - vu) v RF

Enhet m W/mC m2°C/W °C °C  g/m3       m2/s      s/m  g/m3  g/m3 %

Rse

Träpanel 0,022 -13,9 1,53 1,45 95,0%

0  - 1 Luftspalt 0,028 0,130 0,668 0,00 0,00 0,00

1 -13,2 1,63 1,45 89,2%

1  - 2 REDAir BATTS 0,200 0,033 6,061 31,142 20,00 10,00 0,01

2 17,9 15,27 1,47 9,6%

2  - 3 RockTät Ångspärr 3000,00 3,89

3 17,9 15,27 5,36 35,1%

3  - 4 Plank 0,045 0,14 0,321 1,652 1,10 40,91 0,05

4 19,6 16,88 5,41 32,1%

4  - 5 Träfiberplatta 0,012 0,08 0,150 0,771 0,00 30,00 0,04

5 20,4 17,69 5,45 30,8%

5  - 6 Rsi               0,130 0,668 0,00 0,00 0,00

6 21,1 18,42 5,45 29,6%

6  - 7 - 0,00 0,00 0,00

7  - 8 -

Tjocklek vägg = 0,307 RT = 6,792 ZTOT = 3080,91

10 -̂6 10 3̂

Bedömning av risk för kondens och fuktskador i byggnadskonstruktion

Fukttillskott Utsida Rse:

4 Insida Rsi:

Förslag nr 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla månader har testats men endast februari visas ovan. Väggen klarade sig under 

alla månader.
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λ-värdesmetoden
A C

Skikt Material d [m] λ [W/m,°K] R=d/λ Trä+Trä Trä+MU

1 -

Träpanel 0,028

Rse (0,04) 0,040 0,040 0,040 0,040

2 Förhydningspapp

-

-

3 Träfiberplatta 0,012 0,080 0,150 0,150 0,150 0,150

-

-

4 Trä 12% 0,035 0,140 0,250 0,250

MU 88% 0,035 0,050 0,700 0,700

12%Trä + 88%MU 0,035 0,061 0,576 0,576

5 Förhydningspapp

-

-

6 Plank 0,045 0,140 0,321 0,321 0,321 0,321

-

-

7 Träfiberplatta 0,012 0,080 0,150 0,150 0,150 0,150

-

-

8 Rsi               0,130 0,130 0,130 0,130

-

-

Tjocklek= 0,132

Rtot 1,041 1,491 1,367
1 2 Ub 0,960 0,670

Procent A vägen: 100% 12% Andel 1x0,12 1x0,88

Procent B vägen: 100% 88% 0,120 0,880

U*Andel 0,115 0,590

Trä Isolering

12%Trä + 88%MU = 0,14 0,05 Uu=ΣU*andel= 0,705 0,731

Ru= 1,418 1,367

R=(Ru+Rλ)/2= 1,392

U=1/R= 0,718 W/m2,*K

U-värdes-metoden

Bilaga 5 
   Bilagor Rekommendationer 

Beräkningar av U-värde och kondensutfällning på original vägg 

 

 Beräkning av U-värde på original vägg. 
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Februari

Temp. Ute: -13,9 Ånghalt ute: 1,45 0,13

Temp. inne: 21 Ånghalt inne: 5,45 0,13

Skikt Material d  R = d/D T = Ri/RT*(Ti - Tu)Gränsskikt Temp T vs d Z = d/dD v = Zi/ZT * (vi - vu) v RF

Enhet m W/mC m2°C/W °C °C  g/m3       m2/s      s/m  g/m3  g/m3 %

Träpanel 0,028 -13,9 1,53 1,45 95,0%

0  - 1 Rse (ej luftspalt) 0,000 0,040 0,936 0,00 0,00 0,00

1 -13,0 1,65 1,45 88,1%

1  - 2 Förhydningspapp 0,000 0,000 0,000 0,00 20,00 0,56

2 -13,0 1,65 2,01 122,1%

2  - 3 Träfiberplatta 0,012 0,080 0,150 3,510 0,00 30,00 0,84

3 -9,5 2,23 2,86 128,0%

3  - 4 Högporös ISOL PLATTA 0,035 0,050 0,700 16,380 20,00 1,75 0,05

4 6,9 7,71 2,90 37,7%

4  - 5 Förhydningspapp 0,000 0,000 0,000 0,00 20,00 0,56

5 6,9 7,71 3,47 44,9%

5  - 6 Plank 0,045 0,140 0,321 7,522 1,10 40,91 1,15

6 14,4 12,37 4,61 37,3%

6  - 7 Träfiberplatta 0,012 0,080 0,150 3,510 0,00 30,00 0,84

7 18 15,27 5,45 35,7%

7  - 8 Rsi               0,130 3,042 0,00 0,00 0,00

8 21 18,21 0,0%

8  - 9 - 0,0 0 0,00

9 21 18,21 0,0%

 9  - 10 - 0,0 0 0,00

10 21 18,21 0,0%

- 0,0 0 0,00

Tjocklek vägg = 0,132 RT = 1,491 ZTOT = 142,659

10 -̂6 10 3̂

Bedömning av risk för kondens och fuktskador i byggnadskonstruktion

Fukttillskott Utsida Rse:

4 Insida Rsi:

Beräkning av kondensutfällning på original vägg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla månader har testats men endast februari visas ovan. Väggen klarade sig under 

alla månader.
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Bilaga 6 
   Bilagor Intervju Arbetsgång 

Intervju med Isover 21/3-17. 

 

Inledning: 

- Vilken relation till plankhus och renoveringstankar kring denna hustyp har ni 

på Isover i allmänt? Stöter ni på hustypen mycket idag? 

- Märker Isover av EU-kraven som är satta till 2020 då man skall ha minskat 

energiförbrukningen med 20%? Om ja, hur artar sig det?  

 

Energieffektiviserade åtgärder 

- Inget Rsi på era U-värdesuträkningar- varför? 

- Glasull eller stenull som materialval? Varför? 

- Funkar det att använda västkustskiva innanför stommen? För/nackdelar? 

- Hur ser ni på PIR-isolering? Utvecklar ni något liknande? 

Fukt 

- Konvektion och diffusion, hur viktigt är det att hålla ner dessa parametrar i en 

yttervägg enligt er? 

- Påverkas isolering av fukt? Kan isolering mögla? (påpeka om rapport där 

följande rekomendation om hus i södra Sveriga går att läsa: 

”Använd utvändig isolering som är mögelresistent och ångöppen på 

träregelstommen vilket ger en extra säkerhetsmarginal vilket rekommenderas 

,särskilt i södra Sverige.”  

- Placering av fuktsärren/broms innanför eller utanför stommen? 

- Vid plastning utvändigt mot plank, hur gör man vid taket(övergången 

vägg/tak). Hänvisa till ISOVER-lösning på hemsida. 

- Troligt lamdavärde på isolering i yttervägg från hus byggt 1946? 

- Vad skulle ni rekommendera att använda i vårt fall- ångbroms eller ångspärr? 

Vad är skillnaden på dessa varianter? Vid vilka omständigheter kan man tänka 

sig att skippa ångbroms/spärr helt? 

- Vilka temperaturer ska man använda för att fukt inte skall vara något problem 

för plankstommen. 

Luft 

- Lufttäthet. Vilket värde kan man komma ner till efter en renovering där man 

sätter upp en ångspärr/broms?  (ISOVER Vario Extra) 

- Luftomsättning, 0,1 l/s- rimligt? 

 

Från teori: 

Ett äldre befintligt hus utan någon slags plast, diffusionsspärr har ett värde 

uppemot 2-3 l/s, m2 (Paroc, u.å.). Ett nybyggt hus har en täthet så lågt som 

0,1-0,2 l/s, m2 samt ett passivhus ska erhålla högst 0,3 l/s, m2 (Fuktcentrum, 

2016).  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Fasadlösningar 

 

- Anledning till traditionell regelstomme innanför västkustskivan? Stabilitet? 

Hänvisa till ISOVER-lösning på hemsida.  

- Förslag till isolering för att klara ett U-värde för vår fallstudie på 0,15 

W/m2,K. 

- Att försöka nå nybyggnadskraven på 90 kWh/m2/år- rimligt mål? 

 

Intervju med Rockwool 4/4-2017 

 

Inledning: 

- Vilken relation till plankhus och renoveringstankar kring denna hustyp har ni 

på Rockwool i allmänt? Stöter ni på hustypen mycket idag? 

- Märker Rockwool av EU-kraven som är satta till 2020 då man skall ha 

minskat energiförbrukningen med 20%? Om ja, hur artar sig det?  

 

Energieffektiviserade åtgärder 

- Glasull eller stenull som materialval? Varför? 

- Funkar det att använda västkustskiva innanför stommen? För/nackdelar? 

- Hur ser ni på PIR-isolering? Utvecklar ni något liknande? 

Fukt 

- Konvektion och diffusion, hur viktigt är det att hålla ner dessa parametrar i en 

yttervägg enligt er? 

- Påverkas isolering av fukt? Kan isolering mögla? (påpeka om rapport där 

följande rekomendation om hus i södra Sveriga går att läsa: 

”Använd utvändig isolering som är mögelresistent och ångöppen på 

träregelstommen vilket ger en extra säkerhetsmarginal vilket rekommenderas 

,särskilt i södra Sverige.”  

- Placering av fuktsärren/broms innanför eller utanför stommen? 

- Vid plastning utvändigt mot plank, hur gör man vid taket(övergången 

vägg/tak).  

- Troligt lamdavärde på isolering i yttervägg från hus byggt 1946? 

- Vad skulle ni rekommendera att använda i vårt fall- ångbroms eller ångspärr? 

Vad är skillnaden på dessa varianter? Vid vilka omständigheter kan man tänka 

sig att skippa ångbroms/spärr helt? 

- Vilka temperaturer ska man använda för att fukt inte skall vara något problem 

för plankstommen. 

Luft 

- Lufttäthet. Vilket värde kan man komma ner till efter en renovering där man 

sätter upp en ångspärr/broms? 

- Luftomsättning, 0,1 l/s- rimligt? 

 

Från teori: 

Ett äldre befintligt hus utan någon slags plast, diffusionsspärr har ett värde 

uppemot 2-3 l/s, m2 (Paroc, u.å.). Ett nybyggt hus har en täthet så lågt som 
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0,1-0,2 l/s, m2 samt ett passivhus ska erhålla högst 0,3 l/s, m2 (Fuktcentrum, 

2016).   

 

 

Fasadlösningar 

 

- Förslag till isolering för att klara ett U-värde för vår fallstudie på 0,15 

W/m2,K. 

- Att försöka nå nybyggnadskraven på 90 kWh/m2/år- rimligt mål? 
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Bilaga 7 
   Bilagor Intervju Arbetsgång Material 

Intervju Isover 21/3-2017 

 
Svaren från intervjun med Hanne Dybro, utvecklingsingenjör på Isover Saint Gobain 

Scandinavia, har delats upp och sammanställts i kategorier som berör våra 

frågeställningar. 

 

1. Hur mycket energi släpper ytterväggen på ett plankhus från 1940-talet ut då övriga 

huset är tilläggsisolerat? 

 
Dybro påpekar att vår avgränsning med att välja fjärrvärme framför elvärme gör det 

svårare att klara BBR:s krav vad gäller den specifika energianvändningen. 

Värmepumpar som har årsvärmefaktorer på 2 och uppåt har det mycket enklare att 

klara sina krav kontra icke eluppvärmda källor. Det är hårdare krav på väg från BBR 

men Dybro tycker att Sverige har ett alldeles för lågt energipris vilket gör att vi slösar 

med resurser. I länder som Danmark och Tyskland ligger priset på energin högre och 

har gjort sedan 70-talet. Detta har medfört att man fått in ett annat användningstänkt i 

dessa länder vad gäller energin i bostäder. Badkar och stora varmvattenberedare 

slängdes ut för decennier sedan i Tyskland men i Sverige är detta fortfarande vanligt. 

Svenskarna ligger efter i EU: nollenergikrav och det är något som nu börjar att 

påpekas. Folk renoverar och tilläggisolerar sina hus i ständig takt men i och med att 

värmepumpar idag är en relativt billig investering väljer många enbart detta alternativ 

istället för att åtgärda huset.  

 

När det kommer till konstruktionslösningar för hela huset tycker Dybro att man skall 

plocka av taket ner till nuvarande underlagspapp där man lägger på en ny plast. 

Därefter läggs nya takbjälkar på plasten som sedan isoleras och kläds med råspont och 

papp. Alternativt kan en diffusionsöppen underlagspapp läggas på den nya råsponten 

för att få en ”kompakt konstruktion” som då släpper ut fukten utåt. Spånet i 

vindsbjälklaget byts ut mot ny mineralull och lösningen håller sig inom tumregeln om 

att plasten i byggnader högst skall ligga en tredjedel in i konstruktionen- samtidigt 

som man får ett uppvärmt vindsutrymme. De nya takbalkarna kan sedan släppas ut till 

ett önskat takutsprång så att huset får samma proportioner som förut, med tanke på att 

husets ytterväggar byggs på med isolering. Dock måste man vara medveten om att 

kommunen kan ha särskilda höjder i sina detaljplaner när det kommer till 

byggnadshöjder i villakvarter.  

 

När man frilägger grundkonstruktioner, fortsätter Dybro, måste man vara beredd på 

att stöta på problem med konstruktionen som till exempel dåligt dränering och dåligt 

isolerad grund. Om möjligt bör dessa saker åtgärdas när man energieffektiviserar ett 

hus från denna tid(fallstudien).  

 

 

2. Vilka renoveringsalternativ på ytterväggen kan göras för att uppnå BBR 24:s 

energikrav? 
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Dybro tycker att man ska börja med att avlägsna lockläkten på den befintliga fasaden. 

I och med att väggens nuvarande skikt sitter dikt an mot varandra utan någon 

ventilerande luftspalt, vilket är ovanligt i gamla hus, så behövs det inte rivas mer på 

fasaden. Först anser Dybro att ett vindskydd skall sättas upp mot panelen för att skapa 

en god lufttätning, viktigt är dock att skarvhjälpmedel används och att vindskyddet 

fästs ordentligt mot grunden utan några som helst glipor. En annan viktig skarv är den 

mellan vindskyddet på fasaden och takets plast som bör läggas på den gamla pappen 

enligt tidigare beskrivning. Kapar man det gamla takstolsutsprånget finns en god 

möjlighet att få till en bra skarv mellan vindskyddet och plasten så att hela huset får 

en helhetstätning. Får man alla skarvar och genomföringar täta anser Dybro att en 

lufttäthet likt den som finns i passivhus kan uppnås. En fördel är också att flytta ut 

fönsterna i liv medtilläggsisolering. Dybro tycker att vindväv ska användas framför 

vindpapp som är svårt att skarva tätt samt asfaltsboard som är negativt sett ur 

brandrisk. 

 

På frågan om vart plasten i väggen för diffusionen skall sitta svarar Dybro med att 

plankstommen i sig är så pass diffusionströg att plastfolie inte behövs. Plasten kom på 

60-talet för att ersätta just plankets diffusiontäthet när regelstommen kom. Det plasten 

har som ytterligare egenskap är att ta hand om lufttätningen (konvektionen) men som 

tidigare nämnts hjälps detta med det utanpåliggande vindskyddet. 

 

Dybro tycker man skall bygga vidare väggen med en traditionell träregelstomme 

utanpå träfasaden för att sedan avsluta med en fasadskiva tillsammans med luftspalt 

och ny träpanel så att en tvåstegsventilation skapas. Möjligtvis att man ska sätta upp 

ytterligare ett vindskydd för att skydda den utanpåliggande isoleringen för 

vindpåfrestningar. 

 

På frågan om det spelar någon roll om man använder glas eller stenull i väggen svarar 

Dybro att skillnaderna är försumbart små, särskilt i vårt fall. Den gamla stenullen som 

redan sitter i vår vägg anser Dybro ha ett lamdavärde på 0,05 W/mK. Risken för 

mikrobiell påväxt är enligt Dybro väldigt små. Man kan inte driva på mögel på 

Isovers produkter utan att stoppa den i värmeskåp med 100% fuktighet- enbart då 

uppkommer endast lite svartmögel. Mögelproblem i isolering är inget bekymmer i 

verkligheten utan det man ska koncentrera sig på då är det omkringliggande träets 

fukthalt. 

 

När frågan om PIR-isolering ställs säger Dybro att denna typ av isolering är på 

frammarsch men är idag alldeles för dyr för att användas till renoveringar i projekt i 

vår storlek. PIR-isoleringen gör sig idag bäst i sandwichelement och Dybro tror att 

denna sortens isolering främst kommer användas på stenstomme framöver. Då PIR:en 

är väldigt diffusionströg kan den orsaka problem om fukt tränger bakom skivorna i ett 

trähus. Dybro påpekar att när det kommer till byggnadsfysik är det inte bara att ersätta 

en produkt mot en annan utan allt måste ske i ett samspel som fungerar i olika 

situationer.  

 

3. Vilka åtgärder behövs för att få den renoverade ytterväggen fuktsäker? 

 

Ur ett fuktperspektiv är det, enligt Dybro, bäst att isolera utåt för att få en välmående 

stomme som då hålls torr och fri från köldbryggor. Vill man ha ett isolerande 
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installationskikt invändigt går detta bra ur kondensrisk med förutsättningen att man då 

har dubbelt så mycket isolering utvändigt som invändigt. 

 

Som Dybro nämnt tidigare i intervjun anser hon att en ångbroms av plast inte behövs i 

vår fallstudie då plankhus av denna sort är fukttäta men ej lufttäta. Då det påpekas att 

vi idag skapar ett mer fuktigt inomhusklimat med risk att fukt kan tränga ut i väggen 

säger Dybro att det problemet inte uppstår om man har en fungerande frånluft och 

lufttätning. Ett fuktproblem som ofta dök upp var när den öppna spisen med dess 

självdrag slutade användas samtidigt som man ökade på husets isolering. 

Ventilationen blev bristfällig och skador uppstod. Om möjligt så bör även ventilation 

ner i källaren installeras för dess välmående. Med ett fungerande ventilationssystem 

får man även ner det dimensionerande fuktillskottet till strax över 2 g/m3. 
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Bilaga 8 
   Bilagor Intervju Arbetsgång Lufttäthet Golv 

Intervju Rockwool 4/4–2017 

 
Svaren från intervjun med Johan Leander, Teknisk Support på Rockwool Sverige, har 

delats upp och sammanställts i kategorier som berör våra frågeställningar. 

 

1. Hur mycket energi släpper träfasaden på ett plankhus från 1940-talet ut då övriga 

huset är tilläggsisolerat? 

 

Leander inleder med att säga att tekniska frågor om hus byggda på 1940-talet kommer 

in emellanåt. Husen från 1940-talen har en väldigt tät och gedigen konstruktion som 

ofta är väldigt torr och fin. Leander påpekar att han har erfarenhet om att det oftast 

finns isolering i de flesta hus från denna tiden i form av max 50 millimeter. På 

Rockwool märker man av att branschen siktar på mer energieffektiva lösningar i form 

av BBR:s nya byggregler som är en början till att minska energianvändningen med 

20% i Sverige till 2020. Detta är något Leander dock tror kan vara en svår nivå att 

klara men anser att det är positivt att det påbörjats ett striktare tänk krig energifrågan. 

 

När det gäller projekts fallstudie tycker Leander att en föreslagen lösning med att 

lägga plastfolie på gamla råsponten där man sedan bygger upp taket med takbalkar 

med isolering  

låter intressant. Han anser dock att det i vårt fall blir mycket outnyttjad uppvärmd luft 

på vinden vid denna lösning som går till spillo. På frågan om hur han anser att 

plastfolien från väggen skall övergå till vindsbjälklaget säger Leander att detta löses 

bäst på plats men man bör räkna med luftläckage oavsett hur noggrant man applicerar 

plastfolien och tejpar kring takstolarna. Leander understryker dock vikten av en god 

lufttäthet på vinden där takmaterialet är skilt från isoleringen. Det är oftast där 

fuktproblemen uppstår, det är mer vanligt med fuktproblem på vindar än i fasader. Ett 

rimligt mål för lufttätheten i vår fallstudie tycker Leander kan sättas till 0,6 l/s/m2 

vilket är BBR:s krav idag.   

 

Leander anser att källaren med omkringliggande dränering har en väldigt stor roll i 

fuktsäkringen av huset. Han tycker att man bör lägga runt ny dränering och då 

samtidigt lägga på en 200 millimeters Isodrän på utsidan av källarväggen. Med detta 

installerat tycker Leander att ett generellt U-värde för källaren kan sättas till 0,15 

kWh/m2.   

 

2. Vilka renoveringsalternativ på ytterväggen kan göras för att uppnå BBR 24:s 

energikrav? 

 

Leander tycker att den gamla fasaden på vår fallstudie bör avlägsnas. Då kan en 

plastfolie direkt fästas på plankstommen och man slipper därmed en invändig 

inverkan på huset där även problem med skarvning av plasten vid innerväggar kan 

uppstå. En annan fördel med att avlägsna den gamla fasaden är att man får in 

plastfolien bra i konstruktionen. Plasten vill Leander ha därför att han anser att 

planket inte alls har den diffusiontätheten som plastfolien erbjuder och räcker inte 

som diffusionsspärr. 
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Vid frågan om alternativ till plastfolien i form av ångbroms anser Leander att den 

lämpar sig mer till cellulosafibrer. Det finns ”intelligenta” ångbromsar som fungerar 

som ett Gore-Tex-material men som används mest vid utrymmen som delvis är 

ouppvärmda, då det ibland kan bli varmare utomhus än inomhus. I vanliga hus som då 

alltid är uppvärmda ser Leander ingen vinning i att välja ångbromsen, plastfolien 

räcker gott och väl. Ångbromsen kan ha en fördel vid nybygge då inbyggd fukt kan 

torka ut bättre men i vårt fall där stommen är torr är ångbromsen bara ett dyrt 

alternativ. På frågan om vindväven kan ersätta plastfolien för lufttätheten i huset svara 

Leander att det funkar men vindväven klarar inte den ångtätheten som måste 

uppfyllas. Han fortsätter med att tala om att många idag fortfarande är rädda att sätta 

plastfolie i sina hus. Detta beror på att man började använda plastfolien fel på 70-talet 

med bristfällig skarvning och dålig kvalité på plasten samtidigt som man glömde att 

ventilera utrymmena.  Leander menar att det inte skadar att sätta in plastfolie i en 

konstruktion, det är en billig investering och gör mer nytta än onytta om den används 

korrekt. 

 

Efter att plastfolien är på plats vill Leander sätta upp en fasadskiva i lämplig tjocklek, 

runt 150 millimeter. Denna fasadskiva fästes upp med spikplåt och spikläkt. Allt ihop 

skruvas med en lång skruv in i planket. Fasadskiva är så pass hård att några distanser 

inte behövs utan allt hålls på plats med hjälp av spikplåten och spikregeln. Med denna 

lösning finns ingen risk för köldbryggor och en annan fördel är att man får bort 

organiskt material i ytterväggen. Fasadskivan från Rockwool är så pass vindtät att 

någon vindväv inte behövs utan träpanelen kan spikas direkt på reglarna.  Leander 

anser att detta blir en helhetslösning som undviker köldbryggor och är ett effektivt 

system där man slipper byta material under arbetsmomenten.  

   

På frågan om vad Leander tycker om stenull kontra glasull anses glasullen visserligen 

ha någon procent bättre lamdavärde men att stenullen är att föredra då den har ett 

bättre brand-och fuktmotstånd. All stenull är diffusionsöppen och med tanke på att 

materialet är oorganiskt finns det inget som kan börja växa i det. Stenullen klarar upp 

till 97% RF utan någon mögelpåväxt, materialet trä ligger på 75%. 

 

Vad det kommer till PIR-isolering tycker Leander den har sina fördelar men menar att 

man kan lösa det mesta med stenull, bara man tänker till. Då får man även goda 

brand- och ljudegenskaper, något PIR-isolering inte kan erbjuda. Över tid tappar även 

PIR:en sitt lamdavärde då gasen läcker ut, stenullen håller dock samma kvalité över 

tiden vid rätt omgivning. 

 

Om man vill är det inga problem att isolera inåt i huset, bara man håller sig på rätt 

sida tredjedelsprincipen när det kommer till fuktspärren. 

 

Leander tycker att ett U-värde på 0,15 W/m2 låter rimligt att komma ner till vid en 

renovering av fallstudiens förutsättningar. 

 

3. Vilka åtgärder behövs för att få den renoverade ytterväggen fuktsäker? 

 

Leander menar att tanken kring diffusion och konvektion i vårt fall beror på vad man 

väljer att göra med konstruktionen. Väljer man att plocka bort den gamla fasaden och 

enbart lägger på en fasadskiva, som tidigare har förespråkats, blir diffusionen ganska 

oviktig i och med att stenullen inte påverkas av fukt. Skulle man däremot ha kvar den 
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gamla panelen eller regla på nytt virke finns det helt plötsligt organiska material som 

kan ta skada av diffusionen. Konvektionen tycker Leander alltid är viktig, framförallt 

för energidelen för att det inte skall läcka ut massa fukthaltig luft okontrollerat. 

Leander brukar räkna med ett fukttillskott på 4 g/m3 även om 2 g/m3 är, enligt de 

senaste forskningsartiklarna, det mest rättvisa värdet. Men att räkna på 4 g/m3 gör att 

man är på säkra sidan. 
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Bilaga 9 
   Bilagor Resultatdiskussion 

Jämförelse av författarnas egna U-värde beräkning med tillverkares 

beräkningsprogram. Jämförelsen baseras på förslag nr 1 som författarnas 

beräkningsmall fick till 0,15 W/m2K. 

ISOVER: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isovers U-värdesberäkingsprogram beräknar väggkonstruktions U-värde till 0,149 W/m2K. 
Skillnad mot författarnas svar: 0,001 W/m2K 
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Rockwool: 

 

 

 

 

Isovers U-värdesberäkingsprogram beräknar väggkonstruktions U-värde till 0,147 W/m2K. 
Skillnad mot författarnas svar: 0,003 W/m2K 
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BV2: 

 

Proggrammet BV2:s inbyggda U-värdesberäkingsprogram beräknar väggkonstruktions U-
värde till 0,157 W/m2K. 
Skillnad mot författarnas svar: 0,007 W/m2K 
 

Kommentar:  

Programmet tar troligtvis inte hänsyn till både λ –värdesmetoden och U-värdesmetoden. Om 

man endast beaktar λ–värdesmetoden i författarnas Excell mall blir U-värdet: 

1/6,396=0,156 W/m2K. 

λ –värdesmetoden: 

- Oändlig värmeflöde i sidled antas.  

Ses som ett homogent skikt med viktat 

medelvärde. 
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Bilaga 10 
   Bilagor Plankhus 

Väggkonstruktioner och U-värden i äldre småhus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild hämtat från ”Att tilläggsisolera hus – fakta, fördelar och fallgropar” 

(Energimyndigheten, 2009) 
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Nya material visas i färgerna:

Äldre material visas i färgerna:

λ-värdesmetoden
A C

Skikt Material d [m] λ [W/m,°K] R=d/λ Trä+Trä Trä+MU

1 Rse

Träpanel 0,022

Luftspalt 0,028 0,130 0,130 0,130 0,130

2 ISOVER Fasadskiva 30 0,100 0,030 3,333 3,333 3,333 3,333

-

-

3 Vindskydd

-

-

4 01 Trä 12% 0,120 0,14 0,857 0,857

01 MU 88% 0,120 0,033 3,636 3,636

01 12%Trä + 88%MU 0,120 0,046 2,62 2,618

5 Ångspärr

-

-

6 Plank 0,045 0,140 0,321 0,321 0,321 0,321

-

-

7 Träfiberplatta 0,012 0,080 0,150 0,150 0,150 0,150

-

-

8 Rsi               0,130 0,130 0,130 0,130

-

-

Tjocklek= 0,327

Rtot 4,922 7,701 6,683
1 2 Ub 0,203 0,130

Procent A vägen: 100% 12% Andel 1x0,12 1x0,88

Procent B vägen: 100% 88% 0,120 0,880

U*Andel 0,024 0,114

Trä Isolering

12%Trä + 88%MU = 0,14 0,033 Uu=ΣU*andel= 0,139 0,150

Ru= 7,212 6,683

R=(Ru+Rλ)/2= 6,947

U=1/R= 0,144 W/m2,*K

U-värdes-metoden

Bilaga 11 
   Bilagor Slutsatser 

Författarnas tredje renoveringsförslag 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lockläkt [0,022]

Träpanel 0,022

Spikregel (luftspalt) 0,028

ISOVER Fasadskiva 30 0,1

ISOVER VEMPRO Vindskydd

Träreglar, vertikal c600 0,12

ISOVER UNI-skiva 33

RockTät Ångspärr

Plank 0,045

Träfiberplatta 0,012

Total tjocklek = 0,327

Extra tjocklek ifrån ursprung= 0,195

Nytt material = 0,27
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Bilaga 12 
   Bilagor Lufttäthet Bilaga 2 

l/s,m2 till Oms/h (på fallstudien) 

Förutsättningar:  

- Husets golvarea = 80m2 

- Huset består av två våningar med en våningshöjd på 2,5m (snarlik sanning) 

- Efter renovering antas husets lufttäthet till 0,6 l/s,m2.  

Uträkning: 
Husets volym = 80*2m2 * 2,5m = 400m3  
0,6 l/s,m2 = 0,6 * 60s * 60min l/h, m2 = 2160 l/h,m2 

1 liter = 1 dm3 
1 m3 = 1000 dm3 

 2160 / 1000 = 2,160 m3/h,m2 
 2,160 * 160 (golvarean) = 345,6 m3/h 

Oms/h = Luftbyte per timme / Husets totala volym 
Oms/h = 345,6 / 400 = 0,864 oms/h 
 

Svar: 0,864 oms/h 
 
  

l/s, m2 till Oms/h genom stommen (på fallstudien) 

Förutsättningar: 
- Lufttätheten för huset är 0,6 l/s,m2 
- 15% läcker ut genom stommen 
- Husets volym är 400m3 

 
Uträkning: 
Läcker ut genom stommen = 0,6 * 0,15 = 0,09 l/s,m2 
0,09 l/s,m2 * 60s *60min / 1000 * 160m2 (golvarea) = 51,84 m3/h 
Oms/h = 51,84 / 400(husets volym) = 0,1 oms/h 
 
Svar: 0,1 oms/h 
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Exempel på hur l/s,m2 räknas om till Oms/h 

Förutsättningar: 

- Husets golvarea = 200m2 

- Huset består av en våning med en våningshöjd på 2,5m 

- Provresultat efter provtryckning med en tryckskillnad på 50 Pa på huset resulterade i 

att husets lufttäthet är 0,6 l/s,m2.  

Uträkning: 
Husets volym = 200m2 * 2,5m = 500m3  
0,6 l/s,m2 = 0,6 * 60s * 60min l/h, m2 = 2160 l/h,m2 

1 liter = 1 dm3 
1 m3 = 1000 dm3 

 2160 / 1000 = 2,160 m3/h,m2 

 2,160 * 200 (golvarean) = 432 m3/h 

Oms/h = Luftbyte per timme / Husets totala volym 
Oms/h = 432 / 500 = 0,862 oms/h 
 

Svar: 0,862 oms/h 
 
  

Exempel på hur l/s, m2 räknas om till Oms/h genom stommen 

Förutsättningar: 
- Lufttätheten för huset är 0,6 l/s,m2 
- 15% läcker ut genom stommen 
- Husets volym är 500m3 

 
Uträkning: 
Läcker ut genom stommen = 0,6 * 0,15 = 0,09 l/s,m2 
0,09 l/s,m2 * 60s *60min / 1000 * 200m2 (golvarea) = 64,8 m3/h 
Oms/h = 64,8 / 500(husets volym) = 0,1 oms/h 
 
Svar: 0,1 oms/h 
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Bilaga 13 
   Bilagor Träegenskaper 

Träegenskaper 

Hållfasthet 

Träets celler har en uppbyggnad som kan liknas vid tätt packade sugrör som kallas 

mikrofibriller vars väggar består av långt kedjade polymerer (Laguela, Bison, Peron & 

Romagnoni, 2015). De ihåliga cellerna i veden är 2-6 millimeter långa och växer längs med 

trädets riktning och är en stark orsak varför veden har en så pass stark anisotropisk egenskap. 

Hållfastheten påverkas av många faktorer där bland annat träslag, fuktkvot, temperatur och 

densitet spelar roll (Burström, 2001). En annan viktig aspekt när det kommer till hållfasthet är 

dimensioneringen och klassning på virket.  Virke som ska användas till konstruktionen delas 

idag in i sorteringsklass T1,T2,T3 och hållfasthetsklass C14,C18,C24,C30. Virket hamnar i 

de olika klasserna beroende på kvistmängd, snedfibrighet, toppbrott, svampangrepp, 

årsringsbredd sprickor, hål, deformation och vankant (Svenskt trä, u.å.). 

Fukt 

Som det nämnts ovan är veden uppbygg av celler som kan liknas som sammansatta sugrör. I 

dessa "rör" sker vattentransporten till och från cellerna. Beroende på fukthalten i virket kan 

både cellerna och "rören" vara vattenmättade men det är först när vattnet inuti rören 

försvunnit som den så kallade fibermättnadspunkten är uppfylld vilket motsvarar 100% 

relativ fuktighet. Träet i sig är till största del uppbyggt av cellulosa, hemicellulosa och lignin, 

beståndsdelar vilka har väldigt lätt att binda vattenmolekyler. Vattnet hos dessa tre ämnen 

behövs för att bibehålla träets styrka och det är därför trä i jämförelse med andra 

byggmaterial har en så pass hög normal relativ fuktighet (Burström, 2007). Cellulosan är i sig 

ett kristallint material och som är en stark orsak till träets styvhet (Almeras, Gronvold, Lee, 

Clair & Montero, 2017). När den relativa fuktigheten i virket går under 100% börjar vattnet i 

cellväggarna att försvinna och detta medför att de materiala egenskaperna förändras, så som 

hållfasthet, deformation och värmeledningsförmåga. På grund av cellernas uppbyggnad sker 

uttorkning och uppsugning av fukt bäst i fiberriktningen. Sker uttorkningen vinkelrätt 

fibrerna måste fukten ta sig genom otaligt många cellväggar.  Träets uppsugningsförmåga är 

kapillär och medför att man bör vara uppmärksam vid ändträ. Fuktrörelser i trä kan bli stora 

och detta bör ha i åtanke så att virket byggs in i den fuktmiljön där träet trivs bäst (Burström, 

2001, Träguiden, 2003). 
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Bilaga 14 
   Bilagor Energieffektivisering 

Moderna träregelstommen 

I dag är det vanliga att man utför yttervägg i en så kallad tvåstegstätning. Detta innebär att 

man skiljer på regnskydd och vindskydd (Gross, 2010). På en trähuskonstruktion fungerar 

fasaden som ett skydd mot huvuddelen av slagregnet vilket är den mest dominerande 

fuktkällan. Bakom fasaden finns en dränerande luftspalt, vilket tar hand om vatten som 

tränger igenom regnskyddet och hjälper till att torka ut fasaden. Den fungerar även som ett 

tryckutjämnande skikt (Sandin, 2010).  

Inåt i väggen efter regnskydd och luftspalt placeras ett vindskydd. Den har till uppgift att 

förhindra att det blåser in i isoleringen, vilket försämrar värmeisoleringsförmågan radikalt. 

Men den fungerar även som ett sekundärt fuktskydd. Den måste vara helt fuktbeständig då 

den kan komma i kontakt med fukt utifrån (Sandin. 2010). 

Dagens krav på värmeisolering är mycket höga och kan normalt inte klaras med ett enda skikt 

utan det behövs normalt två. Detta på grund av exempelvis köldbryggor som finns då endast 

ett skikt reglar bygger väggen med invändig isolering (Sandin, 2010). Vanligt monteras ett så 

kallat installationsskikt med isolering innanför den bärande stommen som bryter 

köldbryggor. (Träguiden, 2003).  

På insidan av väggen finns normalt en plastfolie för att förhindra luftfukt inifrån att 

transporteras ut i väggen. Normalt monteras plastfolie mellan de stående reglarna och de 

korsande reglarna som utgör installationsskiktet. Därefter kan el dras i installationsskiktet 

utan att hål måste göras i plastfolien, vilket kan medföra konvektions problem (Sandin, 

2010). Denna fuktspärr får dock inte placeras för långt utåt i väggen, eftersom risken för 

kondens mot plastfolien ökar med avståndet utåt. En tumregel är att plastfolien inte får 

placeras längre ut än en tredjedel från insidan (Sandin, 2010).  
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Bilaga 15 
   Bilagor Slutsatser Analys 

 

                             

 

  
  
 
 
 

 
 
 

1. Kapa takutsprånget jämns med 

panelen och plocka av taket ända 

ner till pappen.      

2. Applicera ångspärr/vindskydd på 

fasaden vilket överlappas på en ny 

ångspärr som applicerats ovanför 

den gamla pappen. 
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Bilaga 16 
   Bilagor Värmeväxlare 

Värmeväxlare 

Plattvärmeväxlaren är den mest vanliga då till- och frånluft passerar varsina kanalen där 

värmeöverföringen sker, verkningsgrad på 60-90%. Den roterande värmeväxlaren är 

uppbyggd kring ett roterande hjul som till hälften får frånluftensvärme att föra över dess 

värme till andra sidan hjulet där en inkommande luftkanal finns. Verkningsgraden ligger på 

80% och är detta den mest lönsamma av alla varianter men risk för läckage av förorenad luft i 

tillluften samt mycket rörliga delar påverkar populariteten. Den tredje varianten är 

vätskebaserad värmeväxlare där en vätskelösning cirkulerar mellan kyl och värmebatteri och 

används på ställen där från och tilluftsaggregaten är separerade från varandra (Svensk 

Ventilation, u.å.). 


