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Abstract 

It’s necessary to make existing buildings more energy efficient in order to reduce 
the energy consumption in Sweden. There are also existing premises in the 
country which are in need of reduced energy consumption. Initiatives on energy 
efficiency takes place continuously. Particularly in residential buildings. When the 
energy consumption is to be reduced in industrial facilities, the focus is on 
reducing the consumption of the internal processes. The building envelope where 
the transmission is a major energy leakage is not often forgotten. The purpose is 
to increase the knowledge of energy-efficient renovation of industrial facilities. 
The project Dalern is an industrial facility which was built in Åland in 1990. The 
building is used in a case study of improved technical solutions. 
 
Three following questions are covered by this report.  
Which methods are available to make the building envelope of industrial facilities 
more energy efficient?  
Which options are most energy efficient?  
Which technical solutions would work in the project Dalern? 
 
A literature study of common, energy-saving renovation techniques has been 
implemented to answer the questions above. Document studies have also been 
implemented on the project Dalern. The document studies have resulted in a case 
study where different actions have been calculated to see what potential there is to 
improve the energy efficiency of the building envelope. 
 
The result that has emerged from the work is that there are many different 
methods to improve energy efficiency, especially in residential buildings. The 
actions that provide the most energy efficient savings are primarily replacement of 
windows and doors as well as additional insulation of walls and roofs. In the case 
study, various actions have been calculated using hand calculations and with use of 
an energy calculation program called VIP-Energy. Structures, meetings between 
building components and the entire reference object’s energy consumption have 
been calculated. Heat transfer, thermal bridges and specific energy has been 
calculated with care since the report’s emphasis is energy efficiency. Other factors 
that has been taken in consideration are moist, air leakage and fire. 
 
The calculation in VIP-Energy has resulted in the reference object’s average heat 
transfer can be reduced by about 30 % when using the correct actions. The 
reference object’s specific energy consumption can be reduced by approximately 
33 %. These reductions were affected only by actions that concern the building 
envelope. 
 

Keywords 
Energy efficiency, industrial facility, building envelope, restoration, thermal bridge, 
U-value, transmission, specific energy consumption, environment, construction.



Sammanfattning 

II 

Sammanfattning 

För att minska energiförbrukningen i Sverige krävs att befintliga byggnader 
energieffektiviseras. Det finns även befintliga lokaler i landet som är i behov av en 
sänkt energiförbrukning. Det sker ständigt initiativ kring arbete med 
energieffektivisering av framför allt bostadshus. När energiförbrukning ska sänkas 
i industrilokaler läggs fokus på att minska energiåtgången i de invändiga 
processerna men inte i det omgivande klimatskalet där transmissionen utgör en 
stor del av energiläckaget. Syftet med arbetet är att öka kunskapen om 
energieffektiva åtgärder vid renovering av klimatskal hos industrilokaler. Målet är 
att ta fram olika lösningsförslag som reducerar energiläckaget vid renovering av 
befintliga industrilokaler anpassat till projektet Dalern. Projektet Dalern är en 
byggnad uppförd på Åland vid 1990 som används vid fallstudie av förbättrade 
tekniska lösningar. 
 
I rapporten behandlas följande tre frågeställningar. 
Vilka metoder finns för att energieffektivisera klimatskal hos industrilokaler? 
Vilka alternativ är mest energieffektiva? 
Vilka tekniska lösningar skulle fungera i projektet Dalern?   
 
För att besvara dessa frågeställningar har en litteraturstudie över vanliga, 
energisparande renoveringsmetoder utförts. Dokumentstudier har genomförts av 
referensobjektet Dalerns ritningar. Studien har resulterat i en fallstudie där olika 
åtgärder beräknats för att se vilka potentialer det finns att energieffektivisera 
klimatskalet. 
 
De resultat som framkommit av arbetet är att det finns många olika metoder att 
energieffektivisera framför allt husbyggnader. De åtgärder som ger en mest 
energieffektiv besparing är framför allt byte av fönster och dörrar samt 
tilläggsisolering av tak och väggar. I fallstudien har olika åtgärder beräknats med 
handberäkning och med hjälp av energiberäkningsprogrammet VIP-Energy. 
Byggnadsdelar, möten mellan byggnadsdelar och hela referensobjektets 
energianvändning har beräknats. Eftersom rapportens tyngdpunkt är 
energieffektivisering har värmeövergång, köldbryggor och specifik 
energianvändning beräknats med omsorg. Andra faktorer som tagits hänsyn till är 
fukt, lufftäthet och brand. 
 
Uträkningen i energiberäkningsprogrammet har resulterat i att referensobjektets 
genomsnittliga värmeövergång kan minska med cirka 30 % vid användning av rätt 
åtgärder. Referensobjektets specifika energianvändning kan minskas med cirka 33 
% efter åtgärder som enbart berör klimatskalet. 
 

Nyckelord 
Energieffektivisering, industrilokal, klimatskal, renovering, köldbrygga, U-värde 
transmission, specifik energianvändning, miljö, byggnadsteknik.
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1 Inledning 

 

Behovet av att energieffektivisera redan befintliga byggnader ökar i takt med att år 
2020 närmar sig. Sverige står inför en utmaning att uppfylla EU:s miljömål där ett 
av målen är att minska energiförbrukningen med 20 % till år 2020 jämfört med 
1990 års nivå1. 
 
Miljöhoten som vår värld står inför är ett problem som växer sig allt större och 
energiförbrukningen utgör en del av detta problem. Sverige är ett utav de länder 
som börjar bygga allt mer energieffektivt dock gäller det att även ta hand om de 
byggnader som redan finns i samhället. Det finns flertalet initiativ kring arbete 
med att energieffektivisera villor och flerbostadshus medan det främsta fokus vid 
energieffektivisering hos industrilokaler är förändring av dess processer.2  
 
Detta examensarbete motsvarar 15 högskolepoäng och är en avslutande del inom 
den treåriga ingenjörsutbildningen vid Tekniska högskolan i Jönköping. 
Byggnadsteknik är huvudområdet och rapporten behandlar hur industrilokaler kan 
energieffektiviseras vid renovering av dess klimatskal. Med klimatskal menas de 
delar av en byggnad som utgör gräns mot uteluften. 
 
I examensarbetet kommer redan kända metoder kartläggas av energieffektivisering 
vid renovering av industrilokaler. Rapporten fokuserar enbart på renovering av 
klimatskal som är uppbyggda av prefabricerade betongelement och träregelväggar. 
De olika metoderna kommer vägas mot varandra för att skilja för- och nackdelar. 
Faktorn som bedöms inom de olika metoderna är värmemotstånd. De olika 
kartlagda resultaten som tas fram kommer sedan att jämföras med varandra i en 
fallstudie där olika alternativ vägs mot varandra. Ur fallstudien kommer en 
kunskapsgrund skapas som kan appliceras vid renovering av andra industrilokaler 
med samma typ av klimatskal.  
 
Projektet Dalern är det referensobjekt som kommer användas vid applicering av 
olika åtgärder i detta examensarbete. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 EU-upplysningen (2014). Klimatmål för att stoppa global uppvärmning, http://www.eu-

upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/Miljopolitik-i-EU/Klimatmal-for-att-stoppa-global-

uppvarmning/ (Acc. 2014-09-22) 
2
 Jianen Huang, Henglin Lv, Tao Gao, Wei Feng, Yanxia Chen, Tai Zhou, Energy and buildings (2014) 
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1.1 Problembeskrivning 

 
Uppdragsgivare för examensarbetet är Byggnadstekniska byrån i Jönköping. Det 
som ligger till grund för rapporten är att företaget har fått ett uppdrag att 
energieffektivisera en industrilokal som finns belägen på Åland, projektets namn 
är Dalern. Företaget upplever att det finns en kunskapslucka inom detta område. 
 
Byggnaders genomsnittliga livslängd överskrider 100 år och över 90 procent av de 
byggnader som förväntas finnas kvar inom 50 år är redan byggda. För att uppnå 
stora energieffektiviseringar redan på kort sikt är det viktigt att fokusera på 
åtgärder i den redan befintliga bebyggelsen, speciellt i samband med stora 
ombyggnationer.3 
 
Boverket och Statens energimyndighet har haft i uppdrag att tillsammans ta fram 
ett förslag till en strategi för energieffektiviserande renovering. Utredningen har 
analyserat hinder för energieffektivisering, marknadsmisslyckanden och styrmedel 
som kan korrigera dessa marknadsmisslyckanden och nå längre utifrån en politisk 
viljeinriktning4. 
 
Energimyndigheten har under 2014 avsatt stöd till en förstudie inom 
energieffektiv renovering. Det huvudsakliga målet är att bidra till Sveriges 
minskade energianvändning fram till 2020 och 2050. Syftet med utlysningen är att 
sprida kunskap om dessa metoder samt främja energismarta renoveringar5. 
 
Tilläggsisolering och byte av fönster har stor betydelse vid förbättring av en 
byggnads energianvändning men är samtidigt exempel på åtgärder som är oftast 
kostsamma och kräver stora ingrepp. Oftast utnyttjas emellertid inte möjligheten 
att fatta långsiktigt rationella beslut i samband med ombyggnation ur 
energieffektiviseringssynpunkt. Därmed förloras möjligheten att genomföra 
långsiktiga, energieffektiva och lönsamma investeringar, eftersom nästa 
investeringstillfälle kan ligga flera decennier framåt i tiden.6 
 
Tidigare arbeten som berör liknande område är “Åtgärder för energieffektivisering 
av fabrik”7 och ”Energieffektivisering med anledning av kommande EU-
direktiv”8. 

                                                 
3
 Handlingsplan för energieffektivisering 2008. Ett energieffektivare Sverige. Stockholm: Regeringen 

4
 Boverket.se (2013). Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader, 

http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2013/forslag-till-nationell-strategi-for-

energieffektiviserande-renovering-av-byggnader.pdf/ (Acc. 2014-09-24) 
5
 Energimyndigheten (2014). Utlysning: Energieffektiv renovering i flerbostadshus och i 

lokalfastigheter, http://www.energimyndigheten.se/press/nyheter/utlysning-energieffektiv-renovering-i-

flerbostadshus-och-i-lokalfastigheter/ (Acc. 2014-09-24) 
6
 Handlingsplan för energieffektivisering 2008. Ett energieffektivare Sverige. Stockholm: Regeringen 

7
 Bardh, Simon. och Palmkvist, Dennis. Åtgärder för energieffektivisering av fabrik. Examensarbete, 

Tekniska Högskolan i Jönköping, 2009. 
8
 Sand, Anna. Och Vegehall, Therese. Energieffektivisering med anledning av kommande EU-direktiv. 

Examensarbete, Tekniska högskolan i Jönköping, 2012. 
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1.2 Syfte, mål och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Syftet med arbetet är att öka kunskapen om energieffektiva åtgärder vid 
renovering av klimatskal hos industrilokaler.  

1.2.2 Mål 

Under projektets gång kommer effektiva lösningar på renovering av redan 
befintliga industrilokaler tas fram. Befintliga metoder och tekniker för 
ombyggnation och energieffektivisering av lokaler och bostäder kommer att 
undersökas. Faktorn som kommer behandlas och utvärderas i de olika metoderna 
är värmemotstånd. 
 
Målet är att ta fram olika lösningsförslag som reducerar energiläckaget vid 
renovering av klimatskal hos befintliga industrilokaler anpassat till projektet 
Dalern.  

1.2.3 Frågeställningar 

- Vilka metoder finns för att energieffektivisera klimatskal hos 
industrilokaler?  
 

- Vilka alternativ är mest energieffektiva?  
 

- Vilka tekniska lösningar skulle fungera i projektet Dalern?   

 

1.3 Metod 

1.3.1 Vilka metoder finns för att energieffektivisera klimatskal hos 
industrilokaler?  

För att besvara denna frågeställning kommer en litteraturstudie genomföras. 
Genom litteraturstudie av redan utgivet material kommer en kartläggning av 
befintliga metoder och tekniker vid ombyggnad skapas. 

1.3.2 Vilka alternativ är mest energieffektiva? 

Med hjälp den kunskapsbas som tagits fram i föregående frågeställning kommer 
olika byggnadsdelar i klimatskalet utredas ur energisynpunkt med hjälp av 
beräkningar. 
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1.3.3 Vilka tekniska lösningar skulle fungera i projektet Dalern och 
andra referensobjekt? 

För att besvara denna frågeställning kommer en dokumentstudie av befintliga 
ritningar och foton över projektet Dalern studeras. Ur dokumentstudien kommer 
befintliga detaljer och knutpunkter kartläggas. Med hjälp av intervju och 
litteraturstudier tas olika lösningsförslag fram. Därefter skall beräkningar som 
innefattar köldbryggor och värme göras på de olika detaljerna. Resultatet av 
beräkningarna kommer sedan jämföras i en fallstudie. 

 

1.4 Avgränsningar 

 
Vid energieffektivisering är det vanligt att byggnadens uppvärmning och 

ventilationssystem renoveras eller byts ut. Detta medför förändringar i byggnadens 
energianvändning. Rapporten kommer inte att fokusera på något annat än 
klimatskalet. 
 
Arbetet kommer endast beröra renovering av liknande klimatskal som projektet 
Dalern. Dalern har ett klimatskal av sandwichelement dvs. prefabricerade 
betongskivor med isolering emellan samt ytterväggar och tak av trä. Trots att 
projektet Dalern är beläget på Åland kommer Boverkets byggnadsregler och 
klimatdata för Stockholms län användas i rapporten.  
 
Arbetet kommer inte beröra kostnaden för de olika lösningsförslag som bearbetas 
fram. Dessutom kommer inte luftläckage, brand och fukt beräknas men används 
som urvalskriterier och tas hänsyn till vid beräkningar. Vid beräkning av 
köldbryggor kommer endast linjära köldbryggor behandlas. 
 

1.5 Disposition 

 

Kapitel 1 - Innehåller inledning, problembeskrivning, beskrivning av mål och 
syfte samt frågeställningar. De metoder som använts för att beskriva respektive 
frågeställning finns angivna och vilka avgränsningar som gjordes under arbetes 
gång.  
Kapitel 2 - Beskriver bakgrunden och förutsättningar för genomförandet av 
examensarbetet.  
Kapitel 3 - Innefattar examensarbetes genomförande med litteraturstudier, 
fallstudier, intervjuer, dokumentstudier och beräkningar. 
Kapitel 4 - Redovisar besvarade frågeställningar och visar resultatet av arbetet. 
Kapitel 5 - Innehåller diskussion om resultat och metod.  
Kapitel 6 - Innehåller slutsatser och förslag över hur arbetet skulle kunna 
utvecklas och förbättras. 
Kapitel 7 - Redovisar källor. 

Kapitel 8-9 - Innehåller sökord och bilagor.



Bakgrund och förutsättningar 

9 

 

2 Bakgrund och förutsättningar 

 

2.1 Klimatmål inom EU och Sverige  

 
Europeiska unionen har satt upp klimatmål, se tabell 1, för att stoppa den globala 
uppvärmningen. Målen berör minskning av utsläpp och energibesparing. Grunden 
för EU-målen är överenskommelser inom Förenta nationerna. EU:s främsta 
klimatmål är att stoppa den globala uppvärmningen att öka med mer än två grader 
jämfört med tiden innan industrialiseringens start.9 
 

Tabell 1. Sverige och Eu:s klimatmål.10 

2020 Sverige EU 

Andel förnybar energi  50 % 20 % 

Andel förnybar energi inom transporter 10 % 10 % 

Energieffektivisering (jämfört med år 2008) 20 % 20 % 

Minskade utsläpp av växthusgaser (jämfört med år 1990) 40 % 20 % 

 
EU har enats om fyra övergripande mål vilka ska vara uppfyllda fram till år 2020. 
Samtliga energimål berör sänkningar eller höjningar i procentandelar i jämförelse 
med 1990 års värden.11 
 
80 procent av EU:s energisystem baseras på fossila bränslen. Olja, kol, och 
naturgas dominerar med andra ord energianvändningen i EU. Sverige använder 
betydligt mindre fossila bränslen än genomsnittet i EU. I Sverige används 
kärnkraft och vattenkraft i större utsträckning. Användning av fossila bränslen vid 
energitillförsel leder till ökade utsläpp av växthusgaser.  
 
År 2008 antogs ett klimat- och energipaket om mål fram till år 2020. Det är dessa 
mål som just nu är styrande för energi- och klimatpolitiken. Målen har olika status 
men ska alltid användas som riktlinjer.12 Sverige ska år 2020 ha energieffektiviserat 
med 20 procent jämfört med år 2008. I Sverige ska även andelen förnybar energi 
vara 50 procent år 2020. Växthusgasutsläppen ska minskas med 40 procent 
jämfört med år 1990.13 
 
 
 

                                                 
9
 Energimyndigheten (2014). Mål rörande energianvändningen i Sverige och EU, 

http://www.energimyndigheten.se/Offentlig-sektor/Tillsynsvagledning/Mal-rorande-energianvandning-

i-Sverige-och-EU/ (Acc. 2014-11-26) 
10

 Ibid 
11

 Ibid 
12

 Ibid 
13

 Ibid 
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Europaparlamentet, Europeiska rådet och ministerrådet ska ta ställning till förslag 
om nya miljömål. Det Europeiska rådet ska senast i oktober 2014 fatta beslut om 
en ram för energipolitiken. EU:s mål för klimat- och energipolitik kommer att tas 
upp vid FN:s klimatmöte år 2015 då ett globalt klimatavtal ska förhandlas fram.14 
 
EU:s mål med sin energipolitik är att skapa en fungerande energimarknad, främja 
energieffektivitet och energibesparingar samt trygga energiförsörjningen. Det finns 
gemensamma regler för byggnaders energianvändning inom EU. Reglerna 
innehåller minimikrav på energiprestanda samt besiktning av nya och renoverade 
hus.15 
 

2.2 Lagar, förordningar och föreskrifter 

2.2.1 Boverkets byggregler 

Boverkets byggregler, benämns hädanefter i denna rapport som BBR, är en 
samling av regler, föreskrifter och allmänna råd gällande byggnader i Sverige. BBR 
är indelat i nio kapitel där kapitel 9, energihushållning, främst kommer studeras i 
rapporten. BBR 21, vilket är den senaste revideringen av Boverkets byggregler, 
trädde i kraft den 1 juli 2014.16 Sverige är indelat i tre klimatzoner på grund av de 
olika förutsättningarna som föreligger i landet.  Figur 1 visar en illustration av 
indelningen av klimatzonerna.  
 
 

  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Indelning av klimatzoner i Sverige.17 
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 Energimyndigheten (2014). Mål rörande energianvändningen i Sverige och EU, 

http://www.energimyndigheten.se/Offentlig-sektor/Tillsynsvagledning/Mal-rorande-energianvandning-

i-Sverige-och-EU/ (Acc. 2014-11-26) 
15

 Ibid 
16

 Boverket.se (2014). Om boverkets byggregler, http://www.boverket.se/sv/byggande/regler-for-

byggande/om-boverkets--byggregler-bbr/ (Acc. 2014-11-26) 
17

 Rockwool (2014). Indelning av klimatzoner i Sverige, 

http://www.rockwool.se/v%C3%A4gledning/din+bbr+guide/tre+klimatzoner (Acc. 2014-11-24) 

http://www.boverket.se/sv/byggande/regler-for-byggande/om-boverkets--byggregler-bbr/
http://www.boverket.se/sv/byggande/regler-for-byggande/om-boverkets--byggregler-bbr/
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I BBR 21 finns tabeller som behandlar både bostäder och lokaler. Dessa 
byggnader har olika krav och fortsättningsvis kommer bara data som rör lokaler 
att behandlas.  
 
Byggnadens specifika energianvändning utgörs av byggnadens maximalt tillåtna 
energianvändning fördelat per uppvärmd golvarea (Atemp) uttryckt i kWh/m2 och 
år18. Den energi som räknas in i detta är för värme, kyla, varmvatten och 
fastighetsenergi och beräkningen resulterar i den energi som krävs för att 
tillgodose ett gemytligt inomhusklimat. Den energi som inte ingår i den specifika 
energianvändningen är hushållsenergi t.ex. hushållsmaskiner, datorer, belysning 
m.m.19  
 
De värden som finns i tabellerna 2 och 3 är de högst tillåtna värdena för specifika 
energianvändningen och genomsnittlig värmegenomgångskoefficienten beroende 
på vilken del av landet som lokalerna befinner sig. Med genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient menas medelvärdet av värmegenomgången i en 
byggnads klimatskal, detta benämns även som U-medelvärde. De olika tabellerna 
beskriver lokaler som har eller inte har elvärme som uppvärmningskälla.20 
 

Tabell 221 - Lokaler som har annat uppvärmningssätt än elvärme. 

Klimatzon I II III 

Byggnadens specifika 
energianvändning  
[kWh per m2 Atemp och år] 

120 100 80 

Genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient 
[W/m2 K] 

0,60 0,60 0,60 

 
Tabell 322 - Lokaler med elvärme. 

Klimatzon I II III 

Byggnadens specifika 
energianvändning  
[kWh per m2 Atemp och år] 

95 75 55 

Genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient 
[W/m2 K] 

0,60 0,60 0,60 

 

 

                                                 
18

 Petersson, Bengt-Åke. Tillämpad byggnadsfysik. 5:e. Lund: Studentlitteratur AB, 2013 
19

 Rockwool (2014). Specifik energianvändning. 

http://www.rockwool.se/v%C3%A4gledning/din+bbr+guide/specifik+energianv%C3%A4ndning (Acc. 

2014-12-01) 
20

 Boverket.se (2014) Boverkets byggregler 21. S.158 

https://rinfo.boverket.se/BBR%5CPDF%5CBFS2014-3-BBR-21.pdf (Acc. 2014-10-28) 
21

 Ibid. 
22

 Ibid. 
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Gällande kapitel 9 i BBR 21 utreds nya skärpta regler som kan träda i kraft i 
februari 2015. Bl.a. tillkommande av en ny klimatzon IV och en generell skärpning 
i alla klimatzoner med 10 % för både bostäder och lokaler.23 
 
Vid uppfyllande av både den specifika energianvändningen och den 
genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten ska vid ändring i klimatskärmen 
U-värden i tabell 4 för respektive byggnadsdel eftersträvas. Konstruktioner med 
högre U-värde än 1,0 W/m2K bör också minimeras eftersom detta kan ge upphov 
till kallras.24 Kallras kan uppkomma vid otäta konstruktionsdelar då kall luft tar sig 
igenom. Eftersom kall luft är tyngre än varm luft faller den kalla luften ner mot 
golvet och bidrar till att den upplevda rumstemperaturer blir lägre än vad den 
egentligen är.25 
 

Tabell 426 – Riktvärden för U-värde vid förändringar i klimatskärm. 

Ui [W/m2K] 

Utak 0,13 

Uvägg 0,18 

Ugolv 0,15 

Ufönster 1,2 

Uytterdörr 1,2 

 

2.3 Energianvändning i byggnader  
 
Byggnation av hus och lokaler är energikrävande. Bygg- och fastighetssektorn 

utgör en stor andel i samhällets totala energiförbrukning. Fastigheterna i Sverige 

förbrukar cirka 40 procent27 av den totala energiförbrukningen i landet. De flesta 

byggmaterialen produceras genom energikrävande processer. En stor del av 

energiförbrukningen vid producering av byggmaterial består av transporter. 

Tillverkningen av byggmaterial och komponenter som byggs in i byggnader är 

utspridd. Tillverkning sker inte bara i Sverige, utan över stora delar av världen. 

Den största delen av en byggnads energiförbrukning sker dock under brukstiden. 
Där ingår den energi som under åren går åt till uppvärmning och varmvatten samt 
till att driva de tekniska installationssystemen. Ett energieffektivt byggande innebär 
att hushålla med resurser under byggtiden samt producera ett hus som förbrukar 
så lite energi som möjligt. För att uppnå de miljömål som riksdagen beslutat om 

                                                 
23

 Boverket.se (2014) Boverkets byggregler avsnitt 9 energihushållning – skärpta krav 

http://www.boverket.se/sv/lag--ratt/pagaende-regelarbete/bbr-avsnitt-9-energihushallning/ (Acc. 2014-

10-28) 
24

 Ibid 
25

 Elmroth, Arne. Energihushållning och värmeisolering. 3:e. Malmö: Svensk byggtjänst, 2012. 
26

 Boverket.se (2014) Boverkets byggregler 21. https://rinfo.boverket.se/BBR%5CPDF%5CBFS2014-

3-BBR-21.pdf (Acc. 2014-10-28) 
27

 Badea, Nicola. Och Badea, George-Vlad. Life cycle analysis in refurbishment of the buildings as 

intervention practices in energy saving. (2014). 
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krävs att nya byggnader byggs energieffektivt, men även att befintliga byggnader 
renoveras och görs energieffektiva.28  
 
En byggnad ska på ett energieffektivt sätt kunna klara av olika klimatbelastningar 
så som regn, snö och vind. Runt 15 % av en byggnads energianvändning går åt vid 
uppförande av byggnaden samtidigt som ca 85 %, huvuddelen av energiåtgången, 
går åt under brukstiden. Därför är en väl genomförd projektering av byggnadens 
klimatskärm med låga transmissionsförluster och lufttäta konstruktioner med få 
köldbryggor av viktig betydelse. I samspel med detta bör det även finnas en 
effektiv planering för byggnadens uppvärmning, ventilation och 
värmeåtervinning.29  
 
För att få en mer översiktlig bild över byggnadens energianvändning används en 
så kallad energibalansräkning där ekvationen innehåller förlust- och 
tillskottstermer som varierar beroende på byggnadstekniska funktioner 
tillsammans med installationer. Det ska alltid finnas en balans mellan använd och 
tillförd energi.30 
 

2.4 Beräkningsmetoder 
 
För att kunna fastställa byggnadens läckage av värme är det viktigt att reda ut vissa 
begrepp och formler för att beräkna dessa. Formlerna nedan har använts vid 
beräkning av U-värde för träyttervägg, sandwichvägg, källargolv, tak och vid 
beräkning av linjära köldbryggor som uppkommer i anslutningar mellan 
byggnadsdelar, så kallat Ψ-värde.  

2.4.1 Beräkning av U-värden 

Värmekonduktivitet/ värmeledningsförmåga (λ) är det värde ett visst material har som 
påvisar hur bra ett material isolerar. Ju lägre värde desto bättre 
isoleringsegenskaper har materialet. Dessa värden beror på den värdemängd som per 
sekund passerar en m2 av ett material med en meters tjocklek då temperaturdifferensen är en 
grad.31 Dessa schablonvärden finns angivna för diverse material som behandlas. 
 
Värmemotstånd (R) anger hur bra ett visst materialskikt isolerar beroende på dess 
tjocklek och värmekonduktivitet (λ-värde). Ju högre värdet är desto bättre 
isoleringsförmåga har skiktet. Detta fås genom att dividera materialets tjocklek (d) 
med materialets värmkonduktivitet (λ).32  
 
 
 
 

                                                 
28

 Strandberg, Bengt. Bygga hus, illustrerad bygglära. Stockholm: Byggenskap förlag, 2014 
29

 Petersson, Bengt-Åke. Tillämpad byggnadsfysik. 5:e. Lund: Studentlitteratur AB, 2013 
30

 Ibid. 
31

 Sandin, Kenneth. Praktisk byggnadsfysik. 1:2. Lund: Studentlitteratur AB, 2010 
32

 Ibid. 
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𝐑 =
𝑑

𝜆
 [m2K/W] (1) 

 
där  
d= materialet tjocklek 
λ= materialets värmekonduktivitet 
 
Värmegenomgångskoefficienten (U) anger hur bra en byggnadsdel isolerar. Byggnadsdel 
är t.ex. vägg, tak, grundplatta. Ju lägre U-värde desto bättre isoleringsförmåga har 
byggnadsdelen. U-värdet tas fram genom att dividera 1 med summan av alla 
materialskikts värmemotstånd (R). 
 

𝐔 =
1

∑𝑅
 [W/m2K] (2) 

 
För att räkna ut U-värdet ska man enligt europastandard räkna med följande 
värmemotstånd på insidan (Rsi) och utsidan (Rse) som finns angivna i tabell 5. 
 

Tabell 5. Rsi- och Rse-värden för insida och utisida klimatskal 33 

Värden för värmemotstånd, in- och utsida klimatskal 

Rse 0,04 m2K Gäller alltid 

Rsi 0,10 m2K För tak 

Rsi 0,13 m2K För väggar 

Rsi 0,17 m2K För kalla golv 

 
U-värdeberäkning av trävägg 
 
Vid beräkning av en sammansatt vägg, i detta fall trä och isolering, viktas ett 
medelvärde för att få fram en någorlunda rätt U-värde, eftersom trä har ett högre 
λ-värde än värmeisoleringen så kommer värmeflödet genom träregeln att bli 
större. Detta görs med hjälp av två metoder, λ-värdesmetoden och U-
värdesmetoden. Väggens U-medelvärde beräknas då genom att bilda medelvärde 
av motsvarande värmemotstånd.34 
 
λ-värdesmetoden: 
Regelaren i väggen antas till 10 %.35 
 

𝛌𝐫𝐞𝐬 = α ∗ λ𝑖𝑠𝑜𝑙  +  β ∗ λ𝑡𝑟ä  [W/mK]  (3) 
 
där  
α= andelen isolering i %   
β= andelen träreglar i % 
 

                                                 
33

 Sandin, Kenneth. Praktisk byggnadsfysik. 1:2. Lund: Studentlitteratur AB, 2010 
34

 Ibid. 
35

 Ibid. 
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l-res är det viktade värmekonduktiviteten mellan trä och isolering i exempelvis en 

träregelvägg. Vad som menas med lisol är isoleringens värmekonduktivitet och 

lträ är värmekonduktiviteten för trä. Detta värde används sedan för att både räkna 

ut isoleringens och träregelns värmemotstånd (R-värde). I l-värdesmetoden 

användes sedan ekvation 2 för att räkna ut U-värdet. Det som beräknas fram är U-
värdet med byggnadsdelens viktade R-värden mellan isolering och trä.36 
 
U-värdesmetoden: 
I U-värdes metoden beräknas isoleringens R-värde tillsammans med resterande 
byggdelars R-värde för sig och träreglarnas R-värde beräknas tillsammans med de 
resterande byggdelarnas R-värde för sig. Dessa två olika värden multipliceras med 
andelen isolering respektive andelen trä. När dessa två adderas skapas ett U-
medelvärde för U-värdesmetoden (Uu).37 
 

𝐔𝐮 = α
1

Risol
+ 𝛽

1

𝑅𝑡𝑟ä
  [W/m2K] (4) 

 

För att få fram ett så riktigt U-värde som möjligt vägs U-värdet från l-

värdesmetoden och U-värdet från U-värdesmetoden mot varandra. Detta beskrivs 
med hjälp av ekvation 5. 
 

𝐔𝐦 =
2∗Uλ∗Uu

Uλ+Uu
  [W/m2K]  (5) 

 
 
U-värdeberäkning av tak 
 
Trätak och tak av sandwichelement beräknas vid samma princip som för trävägg 
och vid beräkning av betongvägg. Skillnaden är att Rsi samt Rse ändras efter vad 
som finns angivet i tabell 5.38  

 

U-värdeberäkning av källargolv 
 
Vid beräkning av källargolvets U-värde delas golvet upp i två delar som sedan 
viktas till ett U-medelvärde. Detta beror på att markens värmekonduktivitet ändras 
i förhållande till längden från ytterkanten och in. Ju längre in i plattan desto större 
värmemotstånd har marken. I tabell 5 presenteras de olika värden som gäller för 
olika marktyper beroende på dess avstånd från yttervägg. Beräkningen av 
källargolvet delas in i 0-6m och >6m. Detta betyder att arean för golvet från 0-6 
meter får ett eget U-värde och den resterande plattan får ett eget U-värde med 
skillnaden att R-värdets byts ut. Detta beräknas på samma sätt likt ekvation 2.39 
 

                                                 
36

 Sandin, Kenneth. Praktisk byggnadsfysik. 1:2. Lund: Studentlitteratur AB, 2010 
37

 Ibid. 
38

 Ibid. 
39

 Ibid. 
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0-6m:  
∑R för alla skikt i byggnadsdelen där R-värde för marktyp 0-6 m från golvets 
ytterkanter och in ingår samt R-värde (0,20 m2K/W) för dräneringsskikt med 
minsta tjocklek 150mm. 
  
>6m: 
∑R som beräknas på samma sätt vid för 0-6m med skillnaden att R-värdet för 
marktyp byts ut till den för >6m. 
 
U-medelvärdet utfås genom att vikta respektive U-värde i relation till andelar yta 
av källargolvet. Arean för 0-6m multipliceras med U-värdet för 0-6m och adderas 
ihop med arean för >6m som har multiplicerats med U-värdet för >6m. Detta 
divideras med källargolvets totala area. 
- Area total yta 
- Area 0-6m 
- Area >6m 
 

𝐔𝐦𝐞𝐝𝐞𝐥 =
(𝐴𝑟𝑒𝑎0−6𝑚 ∗ 𝑈0−6𝑚) + (𝐴𝑟𝑒𝑎>6𝑚 ∗ 𝑈>6𝑚)

Total area
 [W/m2K] (6) 

 
 
Vid beräkning av U-värde kring källargolv, grundplatta och källare appliceras ett 
R-värde för markens värmemotstånd eftersom markens stora värmetröghet gör att 
värmeflödet inifrån och ut blir fasförskjutet. De olika värdena beror på hur långt 
in från yttervägg respektive hur långt ner under marken beräkningsobjektet 
befinner sig. I tabell 6 visar de olika jordarterna och dess R-värden.40 
 

Tabell 6. Värmemotstånd [m2K/W] för marktyp41 

Jordart Källarvägg: 
Avstånd under mark 
0-1m         1-2m         >2m 

Källargolv: 
Avstånd från yttervägg 
  0-6m           >6m 

Lera, dränerat grus, 
sand 

0,50 1,70 3,40 3,40 4,40 

Slit, morän 0,35 1,10 2,20 2,20 2,70 

Sprängsten 0,30 0,90 1,80 1,80 2,20 

Berg 0,25 0,70 1,40 1,40 1,80 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
40

 Sandin, Kenneth. Praktisk byggnadsfysik. 1:2. Lund: Studentlitteratur AB, 2010 
41

 Ibid. 
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U-värdeberäkning av källarvägg 
 
Vid beräkning av källarvägg används värden som finns angivna i tabell 6 vilket 
varierar i takt med hur djupt ner i marken källarväggen sträcker sig. U-värdet 
beräknas i upp till 4 olika uträkning beroende på källarväggens djup. Efter det 
viktas de samlade U-värdena till ett U-medelvärde genom att multiplicera vardera 
U-värde med andel väggdjup och addera dessa med varandra.42 
 
Ovanför mark:  
Beräknas alla byggnadsdelars R-värde likt ekvation 1 och adderas till  
∑R. Med ekvation 2 fås sedan ett U-värde för källarväggen över mark. 
 
0-1m under mark: 
∑R tas fram på samma sätt som vid ovanför mark med den skillnaden att R-värdet 
för marktyp från 0-1m adderas och likaså R-värdet för dräneringsskikt med en 
tjocklek över 150mmför. 
 
1-2m under mark: 
Beräkningen av U-värdet för 1-2m under mark går till på samma sätt som vid 0-
1m under mark med den skillnaden att markens R-värde byts ut enligt tabell 6. 
 
>2m under mark: 
Även här gå beräkningen av U-värdet till enligt 0-1m med skillnaden för markens 
R-värde enligt tabell 6. 
 
U-medelvärdet erhålls med ekvation 7 där vägglängd ovanför marken divideras 
med den totala vägglängden och sedan multipliceras med dess beräknade U-värde. 
Samma procedur upprepas med de olika nivåerna ovan och under mark och 
adderas ihop för att skapa ett U-medelvärde för hela källarväggen. 
 
 

𝐔𝐦𝐞𝐝𝐞𝐥 =
𝑣ä𝑔𝑔𝑙ä𝑛𝑔𝑑 𝑜𝑣𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑟𝑘

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣ä𝑔𝑔𝑙ä𝑛𝑔𝑑
∗ 𝑈𝑣ä𝑟𝑑𝑒 +

𝑣ä𝑔𝑔𝑙ä𝑛𝑔𝑑 0−1𝑚

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣ä𝑔𝑔𝑙ä𝑛𝑔𝑑
∗ 𝑈𝑣ä𝑟𝑑𝑒 +

𝑣ä𝑔𝑔𝑙ä𝑛𝑔𝑑 1−2𝑚

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣ä𝑔𝑔𝑙ä𝑛𝑔𝑑
∗ 𝑈𝑣ä𝑟𝑑𝑒 +

𝑣ä𝑔𝑔𝑙ä𝑛𝑔𝑑 >2𝑚

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣ä𝑔𝑔𝑙ä𝑛𝑔𝑑
∗ 𝑈𝑣ä𝑟𝑑𝑒  [W/m2K]  (7) 

 

                                                 
42

 Sandin, Kenneth. Praktisk byggnadsfysik. 1:2. Lund: Studentlitteratur AB, 2010 
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2.4.2 Beräkning av köldbryggor 

Vid U-värdes beräkning kommer inte vissa köldbryggor med i beräkningarna. 
Köldbryggorna är tvådimensionella och kan innefatta byggnadsdelar som 
anslutningar mellan vägg och tak, vägghörn och mellan anslutning platta på mark 
och yttervägg. Detta kallas linjära köldbryggor och betecknas med Ψ(psi) och har 
enheten W/mK. Förutom tvådimensionella köldbryggor finns tredimensionella, 
vilket innefattar t.ex. möten mellan ytterhörn och tak. Den typen kallas även 

punktformiga köldbryggor och har beteckningen χ (chi). Beräkningar av Ψ-

värden, och χ-värden är av mycket komplex natur och beräknas därför i 

datorberäkningsprogram.43 Värmetransporten (qköldbryggor) för både linjära och 
punktformiga köldbryggor fås genom ekvation 8. 
 

q𝑘ö𝑙𝑑𝑏𝑟𝑦𝑔𝑔𝑜𝑟 = (∑Ψ𝑘 ∗ 𝑙𝑘 + ∑χ𝑗) ∗ (𝑡𝑖 − 𝑡𝑒) (8) 

 
Där 
Ψk = Värmegenomgångskoefficient för den linjära köldbryggan k (W/mK) 
lk = Längden mot uppvärmd inneluft av den linjära köldbryggan k (m) 
cj = Värmegenomgångskoefficient för den punktformiga köldbryggan j (W/K) 

ti = Genomsnittlig innetemperatur under året (K eller °C) 

te = Genomsnittlig utetemperatur under året (K eller °C)44 
 
Förenklade metoder och schablonvärden för linjära köldbryggor finns i SS-EN 
ISO 14683.45 
  

                                                 
43

 Elmroth, Arne. Energihushållning och värmeisolering. 3:e. Malmö: Svensk byggtjänst, 2012. 
44

 Ibid. 
45

 Swedisol (2006). Isolerguiden 06, 

http://www.isover.se/files/Isover_SE/Om_Isover/Kontakta_oss/Broschyrer_Bygg/Swedisol%20-

%20Isolerguiden%20Bygg%2006.pdf (Acc. 2015-01-26) 
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2.5 VIP-Energy 

 
VIP-Energy är ett beräkningsprogram för byggnaders energiprestanda. 
Programmet kan simulera byggnadens energibehov timme för timme under ett 
helt år. Utvecklaren av programmet är Strusoft.46 
 
Programmets dynamiska beräkningsmodeller har utvecklats genom mångårig 
forskning. Beräkningsmodellerna säkerställer goda resultat. VIP-Energy kan 
användas i beräkningar av alla typer av byggnader och verksamheter. Indata som 
används för energiberäkningar i programmet är uteklimat, installationer och 
byggnadsfysik. Resultatet kan redovisas grafiskt och numeriskt.47 Programmet 
beräknar bl.a. transmission, luftläckage, köldbryggor och U-värden som redovisas i 
varje byggnadsdel för sig samt totalt för hela byggnaden.48 
 
Med hjälp av programmet VIP-Energy kan referensobjektets energiförbrukning 
beräknas. Byggnadens energiförbrukning beräknas under en tidsperiod, vilken 
användaren väljer själv. Energiflöden beräknas med hänsyn till påverkan av 
klimatfaktorerna lufttemperatur, sol vind och luftfuktighet. Varierande krav på 
rumstemperatur och luftväxling styr även beräkningen.49 
 
I programmets indata läggs endimensionella och tvådimensionella byggnadsdelar 
in. Byggnadsdelarnas uppbyggnad, orientering och nivå krävs för att programmet 
ska kunna genomföra uträkningen. Med endimensionella byggnadsdelar menas 
plana byggnadsdelar vilka kan mätas i area t.ex. väggar, tak och fönster.50 
Programmet räknar ut otäthetsfaktor och U-värde för dessa byggnadsdelar. 
 
Med tvådimensionella byggnadsdelar menas olika möten mellan byggnadsdelar 
som t.ex. takfot och vägghörn. Byggdelarna mäts här linjärt i meter. Programmet 
räknar ut otäthetsfaktor och psi-värde för dessa byggnadsdelar. Då beräkning av 
psi-värde för de tvådimensionella byggnadsdelarna utförs skapas även en grafik 
som visar var i byggnadsdelen som köldbryggan är störst. Utöver de olika 
byggnadsdelarna som ingår i byggnaden måste även klimatdata läggas in för den 
ort som byggnaden är lokaliserad.51  
 

                                                 
46

 Strusoft (2014). Broschyr energiberäkningsprogram VIP-energy, 

http://www.strusoft.com/sites/default/files/Product/Documents/Broschyr_VIP_SWE.pdf (Acc. 2014-10-

21) 
47

 Ibid. 
48

 Ibid. 
49

 VIP-energy (2013). Manual för VIP-energy, http://www.vipenergy.net/Manual.htm (Acc.2015-01-26) 
50

 Ibid. 
51

 Ibid. 



Bakgrund och förutsättningar 

20 

Driftfall för ventilation läggs även in i programmet. I dessa indata bestäms bland 
annat byggnadens fläkttryck, verkningsgrad samt tillufts- och frånluftstemperatur. 
Ventilationen kan antingen vara tidsstyrd eller temperaturstyrd. Tidschema läggs 
även in för driftfallen. Tidschema gäller de tider då systemen i byggnaden är igång, 
dvs. inte på natten och inte på helger. Utöver ventilationssystem kräver även 
programmet att indata läggs till för system som försörjer byggnaden med värme 
och kyla.52  
 
När all indata som krävs är inlagd kan programmet utföra en beräkning för hela 
byggnaden. Resultatet av beräkningen redovisas i olika tabeller och diagram vilka 
användaren själv väljer utifrån vad denne vill presentera. Resultaten visar avgivna 
och tillförda flöden inom olika tidsintervaller.53  
 

2.6 Metodlitteratur 

 

Litteraturstudie: 
 
Med hjälp av litteraturstudier kan relevanta källor öppet redovisas där oberoende 
granskare enkelt kan förstå kunskapen som ligger till grund för vidare forskning i 
rapporten. En helhetsuppfattning om nuläget kan kartläggas och finns som 
utgångspunkt för vidare undersökningar i ämnet. Litteratursökningen sker 
fortlöpande i flera omgångar under hela rapportskrivningen. Främst sker 
sökningen i olika databaser där olika typer av vetenskapliga publikationer finns. 
Det viktigaste vid en sådan sökning är att kunna värdera relevant litteratur och 
källans trovärdighet.54  
 
Fallstudie: 
 
Fallstudier används för att göra en detaljerad undersökning av ett eller flera typfall. 
Vanligen väljs ett specifikt fall ut med ett speciellt syfte där objektet studeras 
djupare och där teorier och begrepp kan utvecklas. Resultaten från fallstudien 
behöver inte generaliseras att det är applicerbart på andra typfall.  Under 
fallstudiens gång finns det utrymme att ändra frågeställningar och inriktning. 
Informationen är övervägande kvalitativ data som samlas in med hjälp av 
intervjuer, observationer och arkivanalys. För att hitta flest möjliga variationer i 
det observerade objektet bör parametrar som är så olika som möjligt studeras.55 
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Intervjuer: 
 
Vid behov av åsikter, tyckanden, uppfattningar, kunskaper o.s.v. hos en 
population eller individ används i forskningssammanhang enkäter eller intervjuer. 
Enkäter och intervjuer blir allt mer vanliga metoder vid insamling av uppgifter till 
examensarbeten och uppsatser. Intervjutekniken kan snart användas inom vilket 
ämne som helst. Alla discipliner har experter och är frågorna väl genomtänkta och 
formulerade kan kunskap samlas in som inte finns i tillgänglig litteratur.56 
 
Vid intervju är den vanligaste metoden att en intervjuare frågar ut en respondent i 
taget. Intervjuer kan ta tid både på det bearbetningsplanet men även på det 
empiriska planet. Intervjuaren måste därför vara noga med vilka personer som 
intervjuas. Frågorna ska vara väl genomtänkta så att en respondent slipper bli 
intervjuad mer än vid ett tillfälle. Praktiskt är att spela in hela intervjun. Detta 
medför att en noggrann genomgång i lugn och ro kan ske. Inspelningsmetoden 
kan dock vara hämmande för vissa personer. Det kan medföra att de svarar mer 
försiktigt på frågor.57 
 
Erfarenhet av att använda sig av enbart anteckningar vid intervju har visat att 
tolkningsfel av de verkliga svaren kan uppstå. Den sammanställda intervjun ska 
skrivas ned och skickas åter till respondenten. Detta medför att denne kan få 
möjlighet att göra eventuella rättelser.58 
 
Dokumentstudie: 
 
Med hjälp av dokumentstudie görs en undersökning av arkiverade dokument som 
från början var till för annat syfte än undersökningens främsta mål. Data som 
samlas in kan bestå av olika typer, exempelvis dokument eller ritningar. I den här 
rapporten kommer gamla ritningar över projektet Dalern studeras för att anträffa 
byggnadens byggnadsfysikaliska tillstånd och möjligheter att kunna applicera 
tekniska lösningar som arbetats fram.59 
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3 Genomförande 

 

3.1 Litteraturstudie 

I syfte att minska på energi- och värmeförluster har en litteraturstudie utförts för 
att lokalisera eventuella brister, och möjligheter för att förbättra dessa, i de olika 
delarna av klimatskalet.     

3.1.1 Allmänt 

I denna rapport behandlas begreppet klimatskal. Med klimatskal menas de delar av 
en byggnad som utgör gräns mot uteluften. Byggnadsdelar som berörs är 
ytterväggar, golv mot mark, tak, fönster och dörrar. Utformningen av klimatskalet 
avgör hur stora byggnadens värmeförluster blir. Byggnader som är mycket 
välisolerade och dessutom noggrant byggda behöver inte mycket energi för 
uppvärmning60 
 
När energi sparas genom att bygga välisolerat och tätt benämns det som passiv 
teknik. Motsatsen är aktiva system som uppvärmningssystem, 
ventilationsanläggningar och andra installationssystem. Vid användning av passiv 
teknik förutsätts att rätt teknik används från början. Detta påverkar behov av 
klimatskalets underhåll under byggnadens brukstid. Det är därför viktigt att ha ett 
långsiktigt perspektiv när byggnadens klimatskal utformas.61 
 
Material i klimatskalet bör ha värmeskyddande egenskaper, vilket innebär att 
värmetransporterna genom ledning, strålning och konvektion minimeras. Det 
innebär att i konstruktionens alla delar och anslutningar bör ha en god lufttäthet 
och kunna skydda mot transmissionsförluster som sker genom köldbryggor. En 
god värmeisoleringsförmåga leder till ett behagligt inomhusklimat och minskad 
belastning på tillförsel av energi.62  
 

3.1.2 Luftläckage och åtgärder med tätning 

Otätheter i konstruktionen, t.ex. fönsteranslutningar eller vid anslutningar mellan 
vägg och tak, kan orsaka besvärande luftrörelser t.ex. drag av kalluft. Det krävs en 
väl genomtänkt och dimensionerad konstruktionslösning för att minimera risken 
för täthetsproblem och köldbryggor. En god ventilation är också betydande för att 
hålla fukt borta från material och i luften som kan öka risken för emissioner och 
tillväxt av mikroorganismer, mögel och röta. Vid konstruktioner av betong eller 
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prefabricerad betong kan vind- och luftläckage uppnås genom att täta vid 
anslutningarna mellan olika byggnadsdelar båda invändigt och utvändigt.63 
 
Luftläckage förekommer i otäta hus, vilket innebär att uteluft tränger igenom t.ex. 
otäta anslutningar som måste värmas upp till inomhustemperatur. Otätheterna kan 
även innebära en risk för fuktskador under vissa omständigheter, där 
takkonstruktioner är särskilt utsatta.64 Luftläckage utgör en stor betydelse för 
byggnaders energibehov. Materialets luftgenomsläpplighet bestämmer hur 
luftläckages passerar per yt- och tidsenhet vid en viss tryckskillnad.65 
 
Tätning 
 
Enstegstätning och tvåstegstätning är de vanligaste metoderna vid fönstertätning. 
Den sistnämnda metoden är säkrast. Vid enstegstätning är regn- och lufftätning 
placerade på samma plats i fogen. Tvåstegstätning innebär att regntätningen 
placeras ytterst i fogen och lufttätningen placeras längre in. Regntätningen består 
oftast av en plåtavtäckning vilken leder bort det rinnande vattnet. Lufttätningen 
utgörs vanligen av en bottningslist som monteras mellan fönsterkarm och väggens 
stomme. Tomrummet som uppstår mellan fönsterkarm och stomme drevas med 
mineralull. En luftspalt lämnas utanför drevningen. Luftspalten fungerar dels som 
en dräneringskanal för eventuellt inträngande vatten och dessutom verkar 
luftspalten tryckutjämnande.66 
 
Tätning med hjälp av 3M All weather Flashing Tape 8067 
 
3M All Weather Flashing Tape 8067 används för permanent luft tätning av fönster 
& dörrar, i anslutningar mellan bjälklag och vägg, mellan skivelement i 
dubbelskalsfasader, i skarvar och genomföringar.67 Vid användning av tejpen 
minskar även byggnadens energiläckage.68 
 
Produkten åstadkommer en permanent lufttätning och förhindrar fukt vid de 
angivna områdena. Tejpen kan användas både på inner- och ytterväggar. Tejpen är 
unik eftersom den är godkänd för spikpenetration vilket betyder att produkten går 
att spika igenom och tätskiktet består.69 
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Vid användning av produkten vid fönstertätning monteras och drevas fönstret på 
traditionellt vis. Innerst monteras en bottningslist för höjd ljudresistans. Därefter 
monteras tätningstejpen på insidan för att sedan kläs in i ett listverk.70 
 
Vid provtryckningar har resultat visats att tejpen uppnår en högre lufttäthet än vid 
tätning med fogmassa och bottningslist. Tejpen kan appliceras på fuktiga ytor, i 
låga temperaturer ner till -18°C. Produkten har ett patenterat ryggmaterial som 
dessutom tätar kring spik. Tejpen är godkänd av SP SITAC och P-märkt för 
skarvning av åldersbeständig byggfolie vid luft och ångspärr samt registrerad av 
BASTA och Sunda hus. SP SITAC och P-märkning är kvalitetssäkring av krav 
som är uppställda av EU och Sverige. BASTA och Sunda hus är databaser som 
fungerar som miljöbedömningssystem för byggnadsmaterial. 3M-tejpen har ett 
aggressivt akrylbaserat häftämne och ett patenterat ryggmaterial.71 
 
Användningsområden  

 Tätning runt fönster och dörrar 
 Tätning i anslutningar mellan byggnadsdelar 
 Täta skarvar i bjälklag, vägg och tak 
 Tätning i genomföringar för rör och eldosor  

 
Produktfördelar 

 50 års åldersbeständighet 
 Godkänd av SP SITAC och P-märkt för skarvning av åldersbeständig 

byggfolie (Ytterligare godkännanden av SP SITAC pågår) 
 Registrerad i BASTA och Sunda Hus 
 Luft- och fukttät lösning som förhindrar fuktkonvention i byggnaden 
 Fäster mot de flesta material 
 Kan appliceras på fuktiga ytor och i låga temperaturer ner till -18°C 
 Godkänd för att sluta tätt kring penetrerande spikar 
 Patentskyddat ryggmaterial med 6 månaders UV-resistens 
 Innehåller inga icocyanater och/eller polyuretaner 
 Kräver inget för- eller efterarbete 
 Finns i flera dimensioner 72 

 
 
Tätning med hjälp av Knauf W tape 
 
Knauf W tape är en tätningstejp som används vid tätning av skarvar, anslutningar 
och genomföringar i vindskydd, t ex runt dörrar och fönster. Produkten fungerar 
invändigt såväl som utvändigt. Tejpen åstadkommer en permanent lufttätning och 
förhindrar fuktvandring i konstruktionen. 
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Knauf W tape har ett patenterat akrylhäftande som gör att den kan appliceras 
utomhus året runt. Produkten behåller sina egenskaper i ett temperaturområde 
mellan -40 °C till +80 °C. Den optimala montagetemperaturen för tejpen är 
mellan -18 °C till +49 °C.73 
 
Användningsområden 

 Tätning av skarvar och anslutningar i vindskydd. 
 Tätning av anslutningar mellan byggnadsdelar t ex runt fönster och dörrar.  
 Tätning i skarvar mellan bjälklag och väggar.  
 Tätning av genomföringar. 
 Skarvning och lagning av åldersbeständig byggfolie. 

 
Produktfördelar 

 Kan appliceras i temperaturer ner till -18 °C. 
 Aggressivt häftämne som fäster mot de flesta byggmaterial. 
 Tätskiktet består vid spikpenetration. 
 6 måndaers UV-resistens 
 Minst 50 års åldersbeständighet 
 Fungerar utvändigt och invändigt 
 Godkänd av SP SITAC och P-märkt för skarvning av åldersbeständig 

byggfolie 
 Godkänd av SP SITAC och P-märkt för lufttätning vid dörr- och 

fönstermontage 
 Registrerad i BASTA 
 Registrerad i Byggvarubedömningen med betyget accepterad74 

 

3.1.3 Fukt i byggnaden 

Boverkets byggregler använder sig av begreppet fukttillstånd, vilket är ett samlat 
begrepp för olika sätt att mäta hur fuktigt ett material eller en yta är. 
Fukttillståndet kan beskrivas som fuktkvot, fukthalt eller relativ fuktighet. Vid 
kritiskt fukttillstånd börjar materialet förändras så mycket på grund av fukt, att det 
inte längre har kvar avsedda egenskaper. Vid kritiskt fukttillstånd uppfyller inte 
materialet sin funktion. Materialet kan då bli grogrund för mögeltillväxt. Detta 
kritiska fukttillstånd varierar för olika material.75 
 
Det finns olika typer av fuktkällor som bidrar till att orsaka fuktskador på 
byggnader. De olika faktorerna som påverkar är nederbörd, luftfukt, markfukt, 
byggfukt och läckage. För att få en väl fungerande fuktavvisande funktion är 
konstruktionen beroende av olika typer av fuktskydd som även finns strategiskt 
utplacerade. Felaktig placerad värmeisolering eller oönskade luftläckage kan 
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medföra fuktskador i konstruktionen och äventyra både beständigheten och 
värmeisoleringen.76 
 
För att skydda byggnaden mot fuktintrång behövs ett väl fungerande fuktskydd. 
Risken för skadlig påverkan från ångtransport och vattentransport måste därför 
undanröjas av fuktskyddet. Det finns olika former av fuktskydd som behandlar 
olika varianter av fuktkällor. T.ex. minska fuktkonvektionen vid åtgärder som 
lufttäta skikt och för att förhindra att fukten transporteras mellan 
byggnadsmaterial erfordras skikt som är diffusionstäta. Ett sådant skikt är en 
plastfolie som ska vara båda konvektions- och diffusionstät. Placeringen av denna 
folie bör ske i den inre och varma delen av väggen då luften måste ta en annan väg 
ut. Detta hindrar att kondens uppstår på konstruktionens kalla sida. Till exempel 
mellan den inre gipsskivan och isoleringsmaterialet i en träregelvägg.77  
 
Fukt som tillkommer på grund av väderfaktorer kräver en dränerande ledning bort 
från byggnaden och ett kapillärbrytande skikt i grunden. Fukt kan även minimeras 
med hjälp av välisolerade material som placeras på ett strategiskt sätt. Till exempel 
resulterar en utvändig isolering i en varmare och därmed torrare byggnadsstomme 
än om isoleringen placerats invändigt.78  
 
Den fuktighet som råder utomhus styr i stor utsträckning luftfuktigheten som 
finns inomhus. På sommaren är fuktinnehållet i luften betydligt högre än på 
vintern. Inomhus är den relativa ånghalten ungefär 60-70 % under sommaren, 
medan under vinterhalvåret har den ett värde mellan 25-30 % vid en normal 
ventilation. En hög relativ luftfuktighet kan orsaka kondens på kalla byggnadsdelar 
och fönster medan en låg relativ luftfuktighet kan bidra till ökad statisk 
uppladdning för vissa material.79 

3.1.4 Isoleringsmaterial 

Värmeledningsförmågan (λ-värde) i byggnader varierar utefter vilken typ av stomme 
den har. Byggnader kan bestå av två olika konstruktionstyper, lätt och tung 
konstruktionsstomme. Med lätt stomme tillhör materialen som trä och stål, där 
värmeledningen skyndsamt kan ta sig igenom byggelementen. Detta medför att 
byggnaden snabbt kan kylas ner och värmas upp om det är kallt respektive varmt 
ute. Tvärtom gäller för tung konstruktionsstomme. Med material som betong eller 
sandwichelement med betong kan värme och kyla lagras vilket ger en jämnare 
inomhustemperatur. Dock tar det längre tid att värma upp och kyla ned 
byggnaden.80  
 
Mineralull är det vanligaste värmeisoleringsmaterialet i byggnader. Namnet är en 
gemensam beteckning för glas- och stenull där materialet tillverkas av mineraliska 
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råvaror som sten och sand där de smälts och spinns till fibrer. Mineralull används 
vanligast som värmeisolering för väggar, tak och mellanbjälklag. Materialet kan 
också användas som brand- och ljudisolering.81 Mineralull har ett λ-värde mellan 
0,033-0,040 W/mK beroende på tillverkaren.82 
 
Cellplast är ett värmeisoleringsmaterial bestående av styrenplast som har mer eller 
mindre slutna celler.  Cellplast används främst som isolering i byggnadsdelar vilka 
är i kontakt med mark och fukt. Cellplast med enbart slutna celler kan användas i 
konstruktioner där isoleringen utsätts för fritt vatten. Exempel på sådana 
konstruktioner är så kallade omvända tak och i mark. Materialet har god 
värmeisolerings- och lastupptagningsförmåga, men är dock brännbart. Likt 
mineralull varierar värmekonduktiviteten (λ) mellan 0,033-0,040 W/mK beroende 
på tillverkaren.83  
 
För att isolera grunden är det vanligare att använda cellplast än mineralull. 
Cellplastisoleringen är en relativ ångtät värmeisolering som medför en 
långsammare process av byggfuktens uttorkning. Men på grund av dess 
kapillärbrytande egenskaper skyddas överliggande konstruktioner från ångtryck, 
har cellplastisoleringen tillsammans med kapillärbrytande material så som 
makadam en fördel. Dessutom har cellplasten en godare lastupptagningsförmåga 
än mineralull. Nu för tiden är det mycket vanligare att cellplast används som 
underliggande isolering än mineralull.84 
 
Det finns två typer av cellplast. Typerna kallas EPS (Expanderad Polystyren) och 
XPS (Extruderad cellplast). EPS-cellplast är uppbyggt av expanderande kulor av 
polystyren som smälts ihop under värme och tryck i blockformar. Resultatet blir 
skivor där man kan se de expanderade kulorna i materialet. XPS-cellplast består av 
polystyrenkulor som extruderats. XPS-cellplast har vanligen något bättre 
lastupptagningsförmåga än EPS-cellplast. XPS-cellplast har även minimal 
fuktupptagning, men är också något dyrare än EPS-cellplast.85  
 
Fast polyuretanskum, även kallat PIR/PUR är ett högpresterande 
isoleringsmaterial vilket kan göras 40 procent tunnare än en motsvarande cellplast- 
eller mineralullskiva. Materialet är särskilt lämpligt i konstruktioner där utrymmet 
för isolerskiktet är litet, men inget avkall på värmeisoleringen får ske.86 PIR har en 
värmekonduktivitet mellan 0,022-0,023 W/mK.87  Både PIR och PUR är 
oorganiskt men brännbart. Dock påvisar PIR bättre brandegenskaper än PUR, 
därför kommer PIR att användas vid föreslagna alternativ.88 
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I en studie utförd av Nicolae Badea och George-Vlad Badea utreds de tre olika 
isolertyper: EPS, XPS och PUR. Studien handlar om hur byggnader kan renoveras 
för att uppnå energibesparingar ur ett livscykelperspektiv. Slutsatsen som 
presenteras där är att EPS är det bästa isoleringsmaterial för att renovera den 
byggnad som de använt i sin fallstudie eftersom isolermaterialet har öppna porer 
som underlättar för ånga att tränga igenom. Där med kan ånga som samlats 
inomhus enklare avdunsta för att undvika kondensrisk. XPS kan dock ha en bättre 
och betydande roll i källar- och grundisolering eftersom dess konsistens är av 
styvare karaktär. Nackdelar för både EPS och XPS i jämförelse med PUR är att de 
har en mycket högre brandfarorisk.89  

3.1.5 Värmebilder som hjälpmedel 

Identifiering av värmeläckage kan vara problematiskt då det är besvärligt att 
upptäcka sådant med hjälp av det mänskliga ögat. Däremot går det men hjälp av 
värmekameror att lokalisera värmemönster och fukt som finns dolt under ytan. 
Med detta hjälpmedel kan en bättre komfort skapas i byggnaden samtidigt som 
byggnaden kan rustas för att kunna värmas effektivare som sparar både energi och 
pengar.90 Värmekameran registrerar värmestrålning som sedan omvandlas till en 
värmebild vilken innehåller uppgifter om temperaturskillnader i det studerade 
objektet. I värmefotona symboliserar mörka färger kalla ytor och ljusa färger 
varma ytor.91 
 

3.1.6 Köldbryggor 

Då en yttervägg möter grund, mellanbjälklag, utkragande balkong eller bärande 
innervägg kan inte värmeisoleringen bli lika omfattande som i resterande delar av 
ytterväggen. Vid de punkter där isoleringen är tunnare uppstår en köldbrygga. Med 
köldbrygga menas en konstruktionsdetalj där material med dålig värmeisolering 
bryter genom ett material med bättre värmeisolering. För att få ett gott 
inomhusklimat och för att en energieffektiv byggnad ska fungera väl krävs 
reducering av köldbryggor.92 Vid dåligt utförda konstruktionsdetaljer kan inverkan 
av köldbryggor bli betydande och kan leda till 20-30 % av husets totala 
transmissionsförluster.93 
 
Köldbryggor kan utgöras av t.ex. balkar och träreglar. Köldbryggor har en påtaglig 
effekt vid anslutningar mellan vägg och tak, vägg och grundplatta, vägg och olika 
typer av öppningar eller där väggar möter varandra. Vid den här typen av 
anslutningar benämns köldbryggorna som tvådimensionella som definieras som 
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linjära köldbryggor per längdmeter. Vid t.ex. anslutningar mellan två ytterväggar 
och tak (utvändigt hörn) uppkommer där istället tredimensionella värmeflöden 
som definieras som en punktformig köldbrygga.94 
 
Skarvar och möten 
 
Ju fler byggnadsmaterial en vägg består av desto fler möten och skarvar uppstår. 
Dessa möten måste både projektörer och byggnadsarbetare ansvara för inom 
ramen för sina respektive åtaganden. Detaljer måste först lösas och redovisas på 
ritning för att sedan utföras på plats med största noggrannhet. En homogen vägg 
har färre materialmöten än en vägg med flera ingående komponenter och är därför 
enklare att utföra rätt.95 
 
Vägg blir tak 
 
Utformningen av mötet mellan vägg och tak, den så kallade takfoten, är viktig för 
att skydda byggnaden från inträngande fukt. Taket är normalt den byggnadsdel 
som utsätts för mest fukt i form av regn och snö. Nederbörden ska ledas bort 
med hjälp av byggnadens takavvattningssystem.96 
 
När vinden träffar en byggnad måste den ge vika och ändrar då både riktning och 
hastighet. Normalt uppstår då ett övertryck på vindsidan och ett sug på läsidan, 
liksom i luftströmmens riktning. Regn och snö kan med hjälp av vinden tränga in i 
springor och hål. Isbildning av regn och snö kan bilda vallar som stoppar 
avrinning från taket och utsätter då takkonstruktionen och dess tätskikt för stora 
påfrestningar.97 Förutom att leda ut vatten från taket och på så sätt skydda den 
underliggande fasaden bidrar också takfoten till en viss solavskärmning. Takfotens 
skydd av fasaden ökar ju färre våningsplan byggnaden har. Vid en stigande 
hushöjd blir skyddet från takfoten allt mindre.98 
 
Vägg blir mark 
 
Då väggen av en byggnad möter mark utsätts den för fukt i en högre utsträckning 
än högre upp på fasaden. En fasad utsätts för fukt i form av regn och snö, men 
vid väder utan nederbörd eller snö ges väggen möjlighet att torka ut. Om väggen 
långvarigt utsätts för fukt börjar dess ingående material sakta att brytas ner99. 
Enligt Boverkets byggregler bör avståndet mellan markytan och underkanten på 
fuktkänsliga fasader vara minst 20 cm så att regnstänk inte gör fasaden fuktig eller 
nedsmutsad. På tre meters avstånd bör en lutning om 1:20 bort från byggnaden 
finnas. Marken runt byggnaden får inte luta så att regnvatten kan rinna mot 
fasaden.100 
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3.1.7 Fönster 

Ur en teknisk synvinkel placeras fönster en bit in i väggen så att det sitter i den 
varmare delen av väggen. Ett indraget fönster utsätts också för mindre regn och 
något mindre solstrålning vid jämförelse med ett fönster placerat i fasadliv. Fogen 
mellan fönsterkarmen och den omslutande väggöppningen utgör ofta en svag 
punkt i en byggnads klimatskal.101 En fog som inte är lufttät bidrar till 
värmeläckage men påverkar även fönstrets fukttekniska funktion. Dåligt isolerade 
fönsterpartier och köldbryggor kan leda till fuktighet i dessa utrymmen och risken 
för kondens på glaspartiet ökar. En viktig del i fönstrets utförande är 
fönsterblecket och dess placering som noga måste placeras till karmen.102 
 
 
3.1.8 Tre olika typer av ytterväggar 
 
Prefabricerat sandwichelement 
 
Ett prefabricerat sandwichelement består av två skikt av betong, vilka är 
förbundna med varandra med hjälp av ingjutna, rostfria förbindelsestegar. Mellan 
de olika betongskikten ligger väggens värmeisolering som består av mineralull eller 
cellplast. Sandwichelementen är oftast våningshöga, men kan utföras i olika 
storlekar. Ekonomi och transport är både styrande och begränsande faktorer vid 
användning av sandwichelement.103 
 
Väggens bärning ligger på det inre, tjockare betongskiktet. Detta skikt vilar på 
bottenplatta eller mellanbjälklag beroende på våning. Väggens isoleringsförmåga 
bestäms av det värmeisolerande skiktets tjocklek. Betongskikten är luft- och 
diffusionstäta. Väggens täthet bestäms därför av tätheten i skarvarna mellan 
sandwichelementen. Detsamma gäller för fukt, betongen betraktas som tät mot 
vatten. Fukt kan dessvärre tränga in i fogarna, som antingen kan utformas som 
enstegstätning med fogmassa eller som tvåstegstätning. Tvåstegstätning är att 
föredra. Dessutom utförs en dränerande luftspalt bakom regntätningen.104 
 
Den invändiga ytan hos sandwichelement är oftast tillräckligt slät för att utgöra 
underlag för spackling och målning. Omfattningen av efterbehandlingen på 
väggens insida är toleranserna på skarvarna mellan väggelementen, så kallat 
fogsprång. Väggens utsida kan behandlas på en rad olika sätt efter behov. 
Exempel på behandlingar av väggens utsida kan vara målning med silikatfärg, 
obehandlad, krattning eller borstning av den färska betongen. 
Det går även att bilda mönster i betongen med så kallad matrisgjutning eller 
terazzo som betyder att ytterväggens fasadyta slipas så att ballasten (stenen som 
finns närmast ytan i betongen) framträder. Utsidan kan också bli beklädd av tegel, 
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klinker, eller natursten. Ytterskiktet gjuts då fast i det prefabricerade 
fasadelementet genom att läggas i botten av gjutformen.105 
 
Sandwichelement betraktas som obrännbart, med en brandklass REI180. Med 
REI180 menas att sandwichelementets bärighet inte ska svikta, integritet och 
isolering av branden är varaktig i minst 180 minuter. En tung stomme har i regel 
bättre ljudisolerande egenskaper än en lätt stomme. Ytterväggar av 
sandwichkonstruktion skyddar mot lågfrekvent trafikbuller.106 
 
Träregelvägg 
 
Moderna träregelväggar karaktäriseras utav ett flertal olika skikt som var för sig 
har olika uppgifter. Utifrån de olika skiktens egenskaper optimeras väggens 
funktioner. Avgörande vid ett lyckat resultat av träregelväggar är att anslutningar 
mellan de olika skikten genomförs med stor noggrannhet.107 
 
Källarvägg 
 
Källarväggar kan oftast delas upp i två delar, den delen som ligger ovanför mark 
och den delen som ligger under marken. Uppdelningen av detta sker främst på 
grund av de skillnaderna i tempereraturer mellan mark och luft. Dessutom varierar 
temperaturen i marken beroende på hur djup ner källarväggen går. Ovanför 
marken har källarväggen samma funktion som för en vanlig yttervägg. Den delen 
som ligger under mark anses marken utanför vara fuktmättad och kan innehålla 
fritt vatten som medför risk för vattentryck mot källarväggen. Väggen bör ha en 
utvändig isolering som kan vara både kapillärbrytande och dränerande som bidrar 
till att väggens temperatur höjs men också blir torrare. Väggen påverkas även av 
en viss risk för fukt från inomhusluftens ånghalt.108 
 
Källarväggen kan bestå av olika material, t.ex. gjutna betongväggar, murblock av 
betong eller lättbetong. Beroende på väggmaterial och isoleringsmaterial påverkas 
temperaturen i väggen och detta är väsentligt ur fuktsynpunkt. För att väggen ska 
få en väl fungerande fukttekniskt funktion finns vissa funktionskrav. Dessa krav är 
att inget fritt vatten från tränga in från utsidan, inget vatten får kapillärt sugas in i 
väggen från utsidan, diffusionsfukt från mark eller från inomhusluft få ge upphov 
till högt fukttillstånd i väggen samt att byggfukten ska ha en möjlighet att kunna 
torka ut.109 
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3.1.9 Renoveringsmetoder av byggnadsdelar 

 

Renoveringsåtgärder på klimatskalet, såsom tilläggsisolering av ytterväggar, vind 
och källaryttervägg är samtliga åtgärder som sker under omständigheter av annan 
typ av renovering. Det genomförs i samband med planerad renovering av annat än 
klimatskalet. Renovering av fasader sker mycket sällan i flerbostadshus och 
industrilokaler.110 Det är viktigt att se över möjligheterna till energieffektivisering 
av byggnadens klimatskal. Skalet är ofta inte lufttätt runt fönster och det finns en 
stor potential till energieffektivisering vid renovering av ytterväggar och yttertak.111 
 
Fönster 
 
Majoriteten av de fönster som idag tillhandahålls på marknaden är relativt 
energieffektiva. Fönsterbyte leder därför normalt till en betydande 
energibesparing. Ur energisynpunkt är en fönsterkonstruktions svaga delar mellan 
karm och båge samt mellan glas och båge. Därtill har karm och båge sämre värden 
än glaset vilket medför att det uppstår svårigheter att uppnå låga U-värden i små 
fönster, i fönster med flera öppningsbara delar eller spröjsade fönster. 
Sammantaget bedöms det att energieffektiviseringspotentialen är stor vid höga 
krav vid byte av fönster. Hur stor potentialen är i det enskilda fallet beror på hur 
många fönster som är aktuella för utbyte.112  
 
Vid renovering av fönster finns olika åtgärder för energieffektivisering. Tätning 
och injusteringar är standardåtgärder. Det utförs även i de flesta fall utbyte av det 
inre glaset mot energiglas. Komplettering kan ske med isolerglas eller ny 
innerbåge. Utbyte av inre ruta mot energiglas sker ofta, men långt ifrån alltid vid 
fönsterrenoveringar.113 
 
Energieffektiva fönster minskar risken för drag och kallras vilket innebär att 
komforten ökar. Ett fönster med lågt U-värde medför störst energibesparing. Idag 
finns fönster med så låga U-värden som 0,7 W/m2K. En sådan ruta är dock 
betydligt tyngre och tjockare än den rutan som ersätts. Detta medför att den nya 
rutan måste få plats och fönsterbågen måste även klara av den ökade tyngden.114 
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Vid renoveringsmetoder av fönster har ett 2-glasfönster med ett U-värde på 2,6 
W/m2K varit utgångspunkten för nedanstående förbättringar av U-värden.115 
 
Den inre fönsterrutan kan ersättas med energiglas, där ett tunt oxidskikt stoppar 
värme från att stråla ut genom rutan. Med denna renoveringsmetod kan U-värdet 
minskas till 1,8 W/m2K. En annan metod är att ersätta det inre glaset med en två-
glas isolerruta med energiglas. I mellanrummet mellan glasen är ädelgas placerat. 
Det kan ge ett U-värde på ca 1,3 W/m2K. Även denna typ av ruta är både tjockare 
och tyngre vilket medför ovanstående begränsningar i den befintliga 
fönsterkonstruktionen. Montering av en tredje glasruta kan ge ett U-värde ner till 
1,4 W/m2K.116 
 
Ytterdörrar 
 
Likt vid utbyte av fönster sker det en energieffektivisering vid utbyte av 
ytterdörrar. Åtgärden är mest lönsam då den befintliga dörren behöver bytas ut. 
Potentialen vid utbyte av ytterdörrar är dock inte lika stor som vid utbyte av 
fönster då dörrarna i regel är färre samt att skillnaden i U-värde är inte lika stor.117 
 
Yttervägg 
 
Vid utvändig tilläggsisolering av fasaden kan värmeförluster minskas och 
köldbryggor brytas vid till exempel bjälklagskanter. Detta medför en jämnare 
yttertemperatur och ökar den termiska komforten. Risken för fuktskador är liten 
eftersom den befintliga väggen blir varmare och därmed torrare.118 
  
En utvändig tilläggsisolering är kostnadseffektiv då den utförs i samband med att 
fasader behöver bytas ut eller ändras. Under förutsättningen att tilläggsisolering 
sker i samband med andra fasadåtgärder är den dock ofta lönsam. Samtidigt är 
bedömningen att det är mycket sällan som energieffektiviseringspotentialen tas till 
vara i samband med fasadåtgärder.119 Vid invändig tilläggsisolering av yttervägg är 
risken för fuktskador större. Vid tjock isolering kan fönster behöva flyttas ut av 
arkitektoniska skäl.120  
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Källaryttervägg 
 
Byggnader med källare har i många fall dåligt isolerade källarväggar. Om 
byggnaden är i behov av ändring vid dränering är utvändig tilläggsisolering av 
källarväggar en åtgärd som både ger en energibesparing samt en fuktsäker 
konstruktion.121 Utvändig tilläggsisolering av källarytterväggar är ofta lönsam om 
den utförs i samband med dräneringsgrävning, men inte som separat åtgärd. 
Åtgärden höjer väggtemperaturen och minskar risken för fuktskador i källaren, 
vilket är ett mervärde.122 
 
Tak 
 
Tak som tilläggsisolerats uppvisar med tiden ofta problem. De vanligaste 
orsakerna är främst bristande formstabilitet (mjukhet och svällning) samt olämplig 
infästning. Om inte taket kan ge god vattenavrinning bör tilläggsisolering undvikas 
vid lågt lutande tak. Fördelarna ur energisynpunkt med tilläggsisolering på 
låglutande tak bör noga vägas mot den ökade risk och högre kostnad som 
ombyggnaden kan föranleda.123 
 
Arbetsutförandet vid renovering av låglutande tak har en stor inverkan på 
resultatet. Takarbeten är krävande på grund av tunga material, påfrestande 
infästning och skarvning samt väderförhållanden. Det finns svårigheter att utföra 
en god kontroll vid renoveringen.124 Vid ombyggnad av låglutande tak till lutande 
tak som är välisolerade kan följande renoveringsmetod användas. Genom att 
bygga om och höja taklutningen så kan goda förutsättningar för bra isolering och 
vattenavrinning skapas.125  
 
Energieffektiv renovering av tak 
 
Vid renovering av befintligt låglutande tak bör tilläggsisolering övervägas. 
Metoden är i de flesta fall en lönsam åtgärd, inte bara av energibesparingsskäl. Då 
det nya tätskiktet separeras från det gamla får taket egenskaper som kan liknas vid 
nya tak. Det befintliga tätskiktet ligger kvar på taket förutsatt att blåsor och andra 
ojämnheter skärs bort. Mellan den nya isoleringen och det befintliga taket får inte 
finnas något mellanrum. Det nya tätskiktet placeras på den tillkomna 
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isoleringen.126 I figur 2 illustreras en principiell uppbyggnad av tilläggsisolering på 
befintligt tak. 
 

 
 

Figur 2 – Tilläggsisolering på befintligt tak. Principiell uppbyggnad127 
 
Valet av isolerprodukt styrs av den belastning som taket utsätts för, 
klimatförutsättningar under läggningen samt av den dagliga miljö som taket 
kommer att utsättas för. Den bärande konstruktionen kan vara av stålplåt eller 
olika former av betong.128  
 
Paroc, som är en internationell tillverkade av stenullsisolering, ger förslag på olika 
konstruktionslösning vid tilläggsisolering av tak med olika produkter. I detaljen 
placeras tätskiktsmaterialet direkt på den nya överliggande isoleringen. 
Infästningen av isoleringen sker genom klistring med varmasfalt eller via mekanisk 
infästning genom det underliggande tätskiktet. Paroc rekommenderar att en 
ångspärr av åldersbeständig PE-folie används, oavsett takkonstruktion.129 
 
Då tilläggsisolering på befintligt tak monteras skiljs det äldre tätskiktet från det nya 
vilket ger taket förutsättningar som om det vore nytt. Detta gäller även vid 
användning av endast 17 mm takboard. Tilläggsisolering med typen Paroc ROB 
80, 20 till 30 mm förbättrar det befintliga taket i flera olika avseenden: 
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 Paroc (2015). Låglutande tak. http://www.paroc.se/losningar-och-
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 Paroc (2012). Låglutande tak. http://www.paroc.se/~/media/Files/Brochures/Sweden/Paroc-Flat-

Roof-SE.ashx (Acc. 2015-01-23) 
128

 Renovera energismart (2014) Tips på energieffektiviserings åtgärder för klimatskal. 

http://www.renoveraenergismart.se/tips-pa-atgarder/klimatskal/(Acc. 2014-11-03) 
129

 Paroc (2012). Låglutande tak. http://www.paroc.se/~/media/Files/Brochures/Sweden/Paroc-Flat-

Roof-SE.ashx (Acc. 2015-01-23) 



Genomförande 

36 

- Energibesparing genom förbättrad isolering. 
- Kraven på att jämna till befintligt tätskikt minskar. 
- Den äldre takpappens temperatur sänks på sommaren. 
- Risken för kondensbildning, vilket kan bidra till blåsor minskar. 
- Det äldre taket infästes mekaniskt, vilket ökar säkerheten. 
- Eventuella springor i äldre isolering bryggas över. 
- Takfall kan både planas ut och göras brantare. 
- Takbrunnar hamnar lägre, vilket gör att avrinningen blir säkrare runt dessa. 
- Sprickor och rörelser fortplantar sig inte till det nya tätskiktet. 
- Det nya tätskiktet har egenskaper som ett nyproducerat tak.130  
 
Paroc ROB 80 är en obrännbar stenullsisolering vilken används som översta lagret 
på befintliga och nya låglutande tak. Takisoleringsskivan är utvecklad för att ge ett 
beständigt och brandsäkert underlag för de flesta typer av taktäckning. Produkten 
isolerar även det bärande skiktet vid renovering. Paroc erbjuder ytterligare en 
isoleringsskiva vid namn Paroc ROB 60. Denna takboard har samma egenskaper 
som ovan nämnda produkt. Det som skiljer de olika produkterna åt är tjockleken 
då Paroc ROB 60 endast är 17 mm tjock.131  
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3.2 Dokumentstudie  

 
3.2.1 Orientering av byggnaden 
 
För att få en klar inblick i hur rapportens referensobjekt ser ut har en 
dokumentstudie genomförts. De dokument som studerats är framför allt det 
ritningsunderlag som finns över byggnaden. Ritningsunderlaget är de 
bygghandlingar som användes till att föra upp hela byggnaden kring år 1990. Med 
hjälp av dessa ritningar har kritiska mötespunkter och definiering av svagheter i 
klimatskalet kunnat utredas. Arbetet har skett systematisk där ritningar har 
studerats med noggrannhet för att klargöra skicket av den befintliga byggnader.  
 
Referensobjektet har delats upp i 3 olika delar för att göra arbetet mer 
lättbegripligt och strukturerat. Hur byggnaden är uppdelad visas i figur 3. Del 1 
består av kontorslokaler och behandlas inte i någon större utsträckning i detta 
arbete. I gränsen mellan del 1 och 2 börjar rapportens berörda byggnadskropp. 
Del 2 och 3 klassificeras som industrilokal eller verkstadslokal. I rapporten har 
industrilokal valts som benämning. Figur 4 och 5 visar byggnadens fasader mot 
väster och öster där de olika delarna är markerade med färg.   
  
Den befintliga byggnaden som studeras i rapporten är belägen på Åland och 
marktypen är av morän. Klimatdata för orten är densamma och jämförbar som 
med den för Stockholm. Vid beräkning i VIP-Energy har därför klimatdata för 
Stockholm använts132 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 3 – Orienteringsfigur. 
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 Mitt resväder(2015) http://www.mittresvader.se/l/finland/vaderprognos-aland-vadret-just-nu-

temperatur.php (Acc. 2015-01-20) 



Genomförande 

38 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 4 – Fasad mot väster. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5 – Byggsnitt mot öster. 

 

I del 2 sker den största delen av verkstadsproduktionen. Byggnadskroppen har 
längsgående fönsterpartier i riktning öst och väst. I riktningen mot öst är 
fönsterpartiet dubbelt så högt. Utrymmet under del 2 består dels av en källare och 
dels av en tillgänglig krypgrund. Ytterväggarna i denna del består av prefabricerade 
sandwichelement av betong och träväggar. Mellan källaren och det övre planet 
finns ett håldäcksbjälklag av betong. 
 

Del 3 används som verkstad och garage. Ytterväggarna och taket i del 3 består 
uteslutande av prefabricerade sandwichelement av betong. I denna byggnadskropp 
finns inga fönsterpartier utan endast enstaka fönster. Bjälklaget består även här av 
håldäckselement av betong. Byggnaden består helt och hållet av sandwichelement 
med en lutning på 10 grader. Taket sluttar i riktning mot norr och har takrännor i 
samtliga avslut. Taket har även snörasskydd som sträcker sig längs med hela 
takfoten. 
 

Taket i del 2 består av prefabricerade sandwichelement av betong. Utöver denna 
typ av tak finns även en taklanternin med trästomme. Taklanterninen är placerad i 
mitten på taket och har en lutning på 16 grader. I taklanterninen skyddas 
undertrycksventilerna av snörasskydd. Taklanterninen är omgiven av låglutande 
tak på båda sidor. Den låglutande taktypen består av sandwichelement vilka lutar 
1:40 meter. Dessa tak har inga snörasskydd, men takrännor är placerade i 
takfötterna i riktning öst och väst. 
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Vanliga fotografier och foton tagna av värmekamera är andra typer av dokument 
som undersöks. Dessa foton har varit till god hjälp för att validera de svagheter i 
klimatskalet som utretts vid studie av ritningar då värmefotona visar i vilka delar 
av byggnaden som värmeläckage sker. De mötespunkter som bedömdes vara i 
sämst skick och i stort behov av förbättring ritades upp i ett CAD-program för att 
lättare kunna presenteras. De detaljer som utreds finns redovisade i tabell 7. En 
detaljerad beskrivning av detaljerna finns i bilaga 2.  
 

Tabell 7 – Studerade byggnadsdelar. 

DETALJER SOM STUDERAS 

Taknock 

Taklanternin och takelement 

Trätak i taklanternin 

Tak och fönster  

Träyttervägg och håldäckselement 

Träyttervägg, håldäckselement och sandwichelement 

Ytterväggshörn av sandwichelement 

Sockel mot krypgrund 

Skiljevägg i källare 

Fönster i taklanternin 

Fönster i träyttervägg 

Fönster i sandwichelement 

LT-pelare i träyttervägg 

Källarvägg 

Källargolv 
 

Genomgående i nästan alla knutpunkterna är möten av betongskikt eftersom 
isoleringen i sandwichelementet inte sträcker sig längs hela elementen. Detta 
medför att det bildas ett högt U-värde, alltså har byggnadsdelen en sämre 
värmeisolering vid just den punkten. Detta leder i sin tur till ökad 
energianvändning då det gå åt mer energi för att värma byggnaden. 
 
Ytterväggshörn av sandwichelement 
 
Ett exempel på en typisk försvagad mötespunkt är ytterväggshörn av 
sandwichelement. Sandwichelementen i sig betraktas som täta mot båda intrång av 
fukt och luft. Dock uppstår problem i fogarna mellan dessa element. I ett 
horisontalsnitt i byggnadens ytterhörn finns en skarv som löper tvärsöver. Denna 
skarv bör vara tät om arbetsutförandet utförts korrekt 
 
En del av ytterhörnet består endast av betong då isoleringsskiktet stannar en bit 
innan väggmötet (se figur 6). Problematiken med mötet är att köldbryggor tar sig 
igenom fogen och det homogena skiktet av betong. Med hjälp av värmekamera 
ses värmeflödet genom fogarna tydligt som framställs i figur 7.  
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Figur 6– Ytterhörn av sandwich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7 – Illustration av värmeflöde vid ytterhörn 
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3.3 Handberäkningar  

 

Beräkningar av U-värde har genomförts både för hand och i 
energiberäkningsprogrammet VIP-Energy. Köldbryggor har endast beräknats med 
hjälp av VIP-Energy.  

3.3.1 U-värdeberäkningar 

U-värdeberäkningar har utförts med hjälp av formler som finns beskriva i kapitel 
2.4.1. Vid utförande har olika alternativ av isolering beräknats och viktas mot 
varandra. Fullständiga beräkningar finns i bilaga 3 och ritningar över detaljerna 
finns i bilaga 8. 
 
Prefabricerat sandwichelement 
Industrilokalens befintliga prefabricerade sandwichelement av betong har ett 
beräknat U-värde på 0,187 W/m2K. Detta värde gäller både tak- och 
väggelementen i lokalen.  
 
Träyttervägg 
De befintliga ytterträväggar som finns i byggnaden har beräknats med ett U-värde 
som motsvarar 0,300 W/m2K. Detta U-värde har beräknats med hjälp av lambda-
värdes metod och U-värdedmetod för att viktas mot varandra som skapar ett U-
medelvärde för väggen.  
 
Taknock 
Taknocken i del 3 som möter del 2 har ett beräknat U-värde på 2,155 W/m2K. 
Alternativ 1 och 3 kommer endast beräknas eftersom inte isoleringen av 
fönstersmyg eller isolering under tak behandlas. 
 
Alternativ 1 
Då det befintliga tomrummet fylls med 20 mm mineralull och bekläs med gips blir 
U-värdet 1,089 W/m2K vilket är en minskning med ca 62 % från det ursprungliga 
värdet. Om det isolerande skiktet i tomrummet istället byts ut mot 20 mm PIR-
cellplast fås U-värdet 0,784 W/m2K. Detta motsvarar en minskning med cirka 73 
%. 
 
Alternativ 3 
Då de befintliga träreglarna ersätts med stående träreglar och 50 mm mineralull 
samt 2 gipsskivor blir det beräknade U-värdet 0,356 W/m2K. Detta motsvarar en 
minskning med cirka 88 %. Om isoleringen istället byts ut mot 50 mm PIR-
cellplast blir U-värdet 0,270 W/m2K. Detta motsvarar en minskning med cirka 97 
%. 
 
Trätak i taklanternin 
U-värdet hos det befintliga taket över taklanterninen har beräknats till 0,169 
W/m2K. 
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Tak av sandwichelement 
Likt sandwichväggar är det befintliga U-värdet för de befintliga sandwichtaken 
0,187 W/m2K.  
 
Alternativ 1 
Vid tilläggsisolering med takboard Paroc ROB 60, 17 mm blir takets U-värde 
0,172 W/m2K. Detta motsvarar en minskning med ca 8 %. 
 
Alternativ 2 
Vid tilläggsisolering med takboard Paroc ROB 80, 20 mm blir takets U-värde 
0,170 W/m2K. Detta motsvarar en minskning med ca 9 %. 
 
Alternativ 2 
Vid tilläggsisolering med takboard Paroc ROB 80, 30 mm blir takets U-värde 
0,163W/m2K. Detta motsvarar en minskning med ca 13 %. 
 
Tak och fönster 
I mötet mellan taket på del 2 och fönster i del 1 finns även här ett kritiskt skikt 
som är oisolerat i det befintliga tillståndet. I detta snitt är U-värdet beräknat till 
2,890 W/m2K. 
 
Alternativ 4 
Vid tilläggsisolering med takboard Paroc ROB 60, 17 mm blir snittets U-värde 
1,261 W/m2K. Det vill säga en minskning av U-värdet med ca 56 %. 
 
Alternativ 4.1 
Vid tilläggsisolering med takboard Paroc ROB 60, 17 mm + 20 mm mineralull 
och gips blir snittets U-värde 0,733 W/m2K. Det vill säga en minskning av U-
värdet med ca 75 %. 
 
Alternativ 4.1 
Vid tilläggsisolering med takboard Paroc ROB 60, 17 mm + 20 mm PIR-cellplast 
och gips blir snittets U-värde 0,581W/m2K. Det vill säga en minskning av U-
värdet med ca 80 %. 
 
Alternativ 4.3 
Vid tilläggsisolering med takboard Paroc ROB 60, 17 mm + 50 mm mineralull 
och två gipsskivor blir snittets U-värde 0,307W/m2K. Det vill säga en minskning 
av U-värdet med ca 89 %. 
 
Alternativ 4.3 
Vid tilläggsisolering med takboard Paroc ROB 60, 17 mm + 50 mm PIR-cellplast 
och två gipsskivor blir snittets U-värde 0,241W/m2K. Det vill säga en minskning 
av U-värdet med ca 92 %. 
 
Alternativ 5 
Vid tilläggsisolering med takboard Paroc ROB 80, 20 mm blir snittets U-värde  



Genomförande 

43 

1,147W/m2K. Det vill säga en minskning av U-värdet med ca 60 %. 
 
Alternativ 5.1 
Vid tilläggsisolering med takboard Paroc ROB 80, 20 mm + 20 mm mineralull 
och gips blir snittets U-värde 0,693W/m2K. Det vill säga en minskning av U-
värdet med ca 76 %. 
 
Alternativ 5.1 
Vid tilläggsisolering med takboard Paroc ROB 80, 20 mm + 20 mm PIR-cellplast 
och gips blir snittets U-värde 0,555W/m2K. Det vill säga en minskning av U-
värdet med ca 81 %. 

 
Alternativ 5.3 
Vid tilläggsisolering med takboard Paroc ROB 80, 20 mm + 50 mm mineralull 
och två gipsskivor blir snittets U-värde 0,299W/m2K. Det vill säga en minskning 
av U-värdet med ca 90 %. 
 
Alternativ 5.3 
Vid tilläggsisolering med takboard Paroc ROB 80, 20 mm + 50 mm PIR-cellplast 
och två gipsskivor blir snittets U-värde 0,236W/m2K. Det vill säga en minskning 
av U-värdet med ca 92 %. 
 
Alternativ 6 
Vid tilläggsisolering med takboard Paroc ROB 80, 30 mm blir snittets U-värde  
 0,881W/m2K. Det vill säga en minskning av U-värdet med ca 70 %. 
 
Alternativ 6.1 
Vid tilläggsisolering med takboard Paroc ROB 80, 30 mm + 20 mm mineralull 
och gips blir snittets U-värde 0,586 W/m2K. Det vill säga en minskning av U-
värdet med ca 80 %. 
 
Alternativ 6.1 
Vid tilläggsisolering med takboard Paroc ROB 80, 30 mm + 20 mm PIR-cellplast 
och gips blir snittets U-värde 0,484W/m2K. Det vill säga en minskning av U-
värdet med ca 83 %. 
 
Alternativ 6.3 
Vid tilläggsisolering med takboard Paroc ROB 80, 30 mm + 50 mm mineralull 
och två gipsskivor blir snittets U-värde 0,278W/m2K. Det vill säga en minskning 
av U-värdet med ca 90 %. 
 
Alternativ 6.3 
Vid tilläggsisolering med takboard Paroc ROB 80, 30 mm + 50 mm PIR-cellplast 
och två gipsskivor blir snittets U-värde 0,222W/m2K. Det vill säga en minskning 
av U-värdet med ca 92 %. 
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Sandwichelement och träyttervägg 
Vid beräkning av U-värdet vid mötet mellan sandwichvägg och träyttervägg har 
beräkning gjorts genom betongdelen av sandwichelementet eftersom det är där 
läget anses vara kritiskt. Värdet beräknas till 2,86 W/m2K, vilket är en hög siffra 
som förutsäger en dålig isoleringsförmåga och köldbrygga. 
 
I alternativ 1 valdes en tilläggsisolering av 100mm mineralull med beklädnad av 
gips. Detta resulterade i ett nytt U-värde som blev 0,337 W/m2K, vilket är en 
enorm förbättring mot ursprungsvärdet. 
 
I alternativ 2 valdes istället en tilläggsisolering av 70mm PIR vilket sänkte U-
värdet ytterligare till 0,290 W/m2K. Med alternativ 2 sänks U-värdet med 14 % vid 
jämförelse med alternativ 1. 
 
Ytterväggshörn av sandwichelement 
Vid mötet mellan sandwichelementen i ytterhörn har ett U-värde beräknats till 
0,186 W/m2K. 
 
I alternativ 1 gjordes en beräkning av tilläggsisolering med 100mm mineralull och 
en gipsbeklädnad av 13mm. Det nya U-värdet blev 0,130 W/m2K vilket betyder 
en minskning med 30 %. 
 
I alternativ 2 byttes mineralull ut mot 50mm PIR-isolering, vilket gav ett 
likvärdigt värde som alternativ 1, 0,131 W/m2K. 
 
Skiljevägg i källare 
Skiljeväggen som delar upp källare och krypgrund har samma U-värde som för 
sandwichelementet, det vill säga 0,186 W/m2K.  
 
Både alternativ 1 och 2 har samma typ av uppbyggnad men skiljer sig i utförande 
och placering i detaljen. Båda alternativen ger ett nytt U-värde på 0,126 W/m2K, 
vilket är en förbättring med 32 %.  
 
Fönster i sandwichvägg 
De fönster som är placerade i sandwichväggarna har ett skikt av betong mellan 
fönsteröppning och väggelementets cellplast. Detta “kalla” snitt har 2,890 W/m2K 
i beräknat U-värde. Vid förbättring av detta snitt har alternativ beräknats med 
olika isoleringsmaterial och tjocklekar. 
 
Alternativ 1 
Vid beklädnad av insida med 20 mm mineralull blir U-värdet 1,083 W/m2K vilket 
är en minskning med ca 63 % från det ursprungliga värdet. 
Då beklädnaden byts ut till 20 mm PIR-cellplast blir det beräknade U-värdet 0,781 
W/m2K. Detta motsvarar en minskning med 73 % från det ursprungliga värdet. 
Vid beklädnad med 50mm PIR-cellplast blir U-värdet 0,387 W/m2K vilket är en 
minskning med ca 87 %. 
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Alternativ 2 
Då även omslutande väggar bekläs invändigt med 20 mm mineralull blir U-värdet 
0,169 W/m2K vilket är en minskning med ca 9 % från det ursprungliga värdet på 
sandwichväggarna som har ett U-värde på 0,187 W/m2K. 
 
Då även omslutande väggar bekläs invändigt med 20 mm PIR-cellplast blir U-
värdet 0,159 W/m2K vilket är en minskning med ca 15 % från det ursprungliga 
värdet på sandwichväggarna som har ett U-värde på 0,187 W/m2K. 
 
Då även omslutande väggar bekläs invändigt med 50 mm PIR-cellplast blir U-
värdet 0,152 W/m2K vilket är en minskning med ca 19 % från det ursprungliga 
värdet på sandwichväggarna som har ett U-värde på 0,187 W/m2K. 
 
LT-pelare i träyttervägg 
LT-pelaren som sitter delvis inuti och delvis träväggen har ett uträknat U-värde till 
0,357 W/m2K. 
 
I alternativ 1 valdes en tilläggsisolering av 80 mineralull samt gipsskiva vilket 
resulterade i ett U-värde av 0,204 W/m2K vilket är en förbättring med 43 %.  
 
I alternativ 2 valdes istället en tilläggsisolering av 50 PIR-isolering samt gipsskiva. 
Vilket resulterade i ett likvärdigt värde som i alternativ 1, dvs. 0,200 W/m2K. 
 
Källarvägg 
Med källarväggens befintliga uppbyggnad uppnår dess U-värde till 0,166 W/m2K. 
 
Både alternativ 1 och 2 har samma typ av uppbyggnad med tilläggsisolering av 
100 cellplast. Den enda skillnaden är placeringen av isoleringen som utgör en för- 
eller nackdel ur fuktsynpunkt. Båda alternativen ger ett nytt U-värde på 0,116 
W/m2K. Detta genererar i en minskning, och därmed en förbättring, med 30 %. 
 
Källargolv 
Vid antagande att marktypen är av morän har ett U-värde beräknas för 
källargolvets U-värde. För att göra en symmetrisk och förenklad beräkning har 
källargolvet delas upp till del 2 och 3. Källargolvet vid del 2 har ett U-värde på 
0,241 W/m2K respektive 0,233 W/m2K vid del 3.  
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3.3.2 Beräkningar med VIP-Energy 
 
Beräkningar på köldbryggor och U-värden har genomförts i VIP-Energy. I detta 
kapitel presenteras först de befintliga U-värden för endimensionella 
byggnadsdelarna och hur köldbryggor transporteras i de tvådimensionella 
byggnadsdelarna. Med endimensionella byggnadsdelar menas t.ex. 
sandwichelement eller träyttervägg och exempel på tvådimensionellt möte är 
ytterväggshörn av sandwich. Därpå presenteras de beräkningar vid åtgärder med 
de mest fördelaktiga alternativen för att förhindra köldbryggor och förbättring av 
U-värde som i sin tur leder till en förbättrad total energianvändning och U-
medelvärde (Um) för hela byggnaden. Knutpunkterna i programmet är förenklade 
men är av samma princip.  För mer information om beräkningarna i VIP-Energy, 
se bilaga 4. VIP-Energy redovisar U-värden och köldbryggor för en specifik 
byggnadsdel men ger även ett övergripande resultat av byggnadens U-medelvärde, 
transmission och specifik energianvändning.  
 
De endimensionella byggnadsdelarna som läggs in i programmet är lokalens olika 
tak och ytterväggar samt fönster, dörrar och platta på mark. Areor, orientering och 
nivåer för de olika byggnadsdelarna har uppmätts ur ritningsunderlaget. De 
tvådimensionella byggnadsdelarna som läggs in i programmet har lokaliserats 
genom intervju och ur ritningsunderlaget.  
 
Klimatdata för Stockholm väljs till referensobjektet då klimatorten liknar miljön i 
Åland. De olika värdena i lokalens driftfall samt värme- och kylsystem har inte 
utvärderats eftersom de inte påverkar resultatet av energieffektivisering av lokalens 
klimatskal. Värdena som har lagts in i programmet har kopierats från andra 
projekt. 
 
Observera att de värden som lagts in i programmet gällande ventilation-, 
uppvärmning-, och kylsystem är approximerade. Detta medför att byggnadens 
totala energianvändning inte stämmer överens med verkligheten. Detta har dock 
ingen inverkan på rapporten vars tyngdpunkt ligger i att förbättra lokalens 
klimatskal. Tidschema för driftfallen har lagts in i programmet med hänsyn till 
arbetstimmar, helger och semester. Tidschemat sträcker sig mellan 07.00-18.00, 
måndag till fredag. Mellan vecka 27-31 är lokalens system inte igång.  
 
I VIP-Energy genomfördes tre olika beräkningar. Först modellerades 
referensobjektets befintliga egenskaper upp i form av hela byggnaden och även 
detaljerad information om de mötespunkter som utretts. Därefter byttes dessa 
mötespunkter ut mot de förbättrade alternativen där även byte av fönster och 
dörrar ingick. Den tredje beräkningen fanns de förbättrade alternativen kvar 
däremot behölls fönster och dörrar i samma skick som i den befintliga byggnaden. 
Ur programmet visas illustrationer över tvådimensionella snitt som visar hur 
värmeflödet florerar genom detaljen. Färgerna i illustrationerna visar värdet på 
värmeflödet i detaljen. Ju lägre siffrorna är desto bättre isolering är det i den 
punkten. Färgschema över energiflödet finns illustrerat i figur 8. 
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Figur 8 – Färgschema för värmeflöde. 

 
 
Tak och fönster 
 
Ett exempel över en detalj som är beräknad i VIP-Energy är mötet mellan taket på 
del 2 och fönster på del 1. Köldbryggan som uppstår i det befintliga mötet har ett 
beräknat Ψ-värde på 1,651 W/mK. I figur 9 illustreras energiflödet genom den 
befintliga detaljen och i figur 10 visas ett alternativ som frambringar en 
förbättring. De åtgärder som utförs i figur 10 är inklädnad av det homogena 
betongskiktet med 50 mm PIR-cellplast på insidan. Fönstersmygen isoleras med 
20 mm mineralull och under takelementet monteras ytterligare ett isolerande skikt 
för att motverka köldbryggan. Detta skikt består av 50 mm tjock mineralull, vilket 
är 300 mm långt. Denna åtgärd motsvarar alternativ 6.3. Utöver ovanstående 
lösningar isoleras även betongtaket utvändigt med 30 mm takboard. Det 
beräknade Ψ-värdet för köldbryggan blir 0,544 W/mK. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 – Energiflöde tak och fönster. 
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Figur 10 – Energiflöde förbättrat tak och fönster. 
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3.4 Ostrukturerade intervjuer 

 
Författarna har genomfört intervjuer med två personer med branschvana. 
Intervjuerna har skett dels via personliga möten och dels via telefonsamtal. Vid 
möte har anteckningar förts i form av skiss på ritningsunderlag och nedskrivet på 
papper. Vid telefonintervju har anteckningar skrivits ner och sedan mejlats tillbaka 
till intervjupersonen som verifierat att författarna har uppfattat informationen 
korrekt. 

3.4.1 Intervju med Stefan Claesson   

Intervjutillfälle 1 - 2014-09-29 
 
En intervju genomfördes med Stefan Claesson, handläggande konstruktör på 
Byggnadstekniska byrån i Jönköping och dessutom författarnas handledare under 
projekttiden. Under samtalet diskuterades hur det kommande arbetet skulle läggas 
upp och tankar kring vissa lösningar angående konstruktionsdetaljer.  
 
Följande är en sammanfattning av intervjun: 
 
Den befintliga industrilokalen bör delas upp för att få en större förståelse och 
inblick i arbetsutförandet. Detta underlättar även redovisning av resultat och 
hänvisningar under projektets gång. För att underlätta arbetsutförande och lägga 
tyngdpunkt på energi ska fokus läggas på värmeövergång, köldbryggor och 
lufttäthet. Faktorer som kostnad och arbetsutförande faller bort i resonemanget 
kring energi. Angående lufttäthet rekommenderas olika typer av tätningstejper. 
Dessa produkter kan användas vid olika möten mellan byggnadsdelar och i fogar 
mellan fönsterkarm och väggöppning. 
 
För att förbättra befintligt klimatskal bör fokusering läggas vid knutpunkter och 
möten mellan olika byggnadsdelar. Exempel på sådana möten kan vara vägghörn, 
fönsterparti och möten mellan tak. En utförlig genomsökning i ritningsunderlaget 
efter alla anslutningsdetaljer krävs. För att kunna simulera knutpunkter och möten 
samt göra beräkningar på köldbryggor rekommenderas användning av 
energiberäkningsprogram. Byggnadstekniska byrån i Jönköping använder 
energiberäkningsprogrammet VIP-Energy vid liknande beräkningar. Författarna 
kan använda företagets licenser för att utföra sina beräkningar. 
 
För att få en större inblick i hur kritiska de olika mötena är bör värmebilder som 
finns som underlag skrivas ut och jämföras med detaljer ur ritningsunderlaget. Det 
finns även foton tagna av vanlig kamera, vilka kan användas för att få en större 
inblick kring hur den berörda industrilokalen ser ut. 
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Intervjutillfälle 2 - 2014-12-10 
 
En intervju genomfördes med Stefan Claesson, handläggande konstruktör på 
Byggnadstekniska byrån i Jönköping. Under samtalet diskuterades hur befintliga 
knutpunkter och möten ser ut i verkligheten. Dessutom diskuterades möjliga 
förbättringar av de kartlagda detaljerna.  
 
Följande är en sammanfattning av intervjun: 
 
Trots att inte drevning redovisas i ritningsunderlaget bör det finnas befintligt 
mellan t.ex. syll och platta på mark samt i fönsterfogar. Det är inte ovanligt att 
materialuppbyggnad i t.ex. fönsterfogar inte redovisas på dessa typer av ritningar.  
Vid inklädnader av byggnadsdelar som inte är belägna under mark i 
referensobjektet är det viktigt att det isolerade materialet är brandtåligt. Därför 
rekommenderas inte cellplast exempelvis vid högt placerade byggnadsdelar då 
isoleringen kan droppa ner vid smältning. Istället rekommenderas mineralull 
alternativt att cellplasten brandskyddas. Då värmeisolerande skikt monteras mot 
betong krävs att reglar och profiler inte består av organiska material då de kan 
utsättas av fuktskador. Detta gäller t.ex. träreglar. Istället rekommenderas vid dessa 
åtgärder användning av stål- och plåtprofiler. En utvändig tilläggsisolering av tak 
kan reducera befintliga köldbryggor som möter takelementen underifrån. 
Författarna hänvisas till Paroc som erbjuder olika takisoleringsprodukter. 
 
I VIP-Energy kan man prova sig fram för att se vilken inverkan de olika 
värmeisolerande åtgärderna har. Författarna uppmanas att prova sig fram med 
olika material och olika tjocklekar för att få ett så effektivt alternativ som möjligt. 
Detta gäller både köldbryggor och U-värden.  
 
3.4.2 Intervju med Mikael Olofsson 2015-01-14 
 
En telefonintervju genomfördes med Mikael Olofsson, senior advisor på Paroc, 
vilket är en internationell tillverkare av stenullsisolering.133 Samtalet fördes kring 
olika typer av tilläggsisolering av tak. Olofsson arbetar på Paroc och erbjöd 
författarna teknisk rådgivning inom detta ämne.  
 
Följande är en sammanfattning av intervjun: 
 
Eftersom det inre isolerande skiktet inte bör vara större än en tredjedel av det 
yttre skiktet blir ett alternativ med tjockare tilläggsisolering orealistiskt för den 
gällande byggnaden. Istället rekommenderas att en takboard appliceras på det 
äldre ytskiktet för att sedan bekläs med nytt ytskikt. Detta skulle minska U-värdet i 
taket marginellt, men det skulle bidra till en större minskning på de underliggande 
köldbryggorna i taken. Vid utvändig tilläggsisolering av trätak med luftspalt kan en 
bra idé vara att även här applicera en takboard. Detta höjer fuktsäkerheten i 
takkonstruktionen eftersom råsponten inte blir lika blottad för fukt.  

                                                 
133

 Paroc (2015). Om Paroc, http://www.paroc.se/om-paroc (Acc. 2015-01-27) 
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3.5 Fallstudie 

 

Fallstudien grundar sig i vad som tagits fram genom litteraturstudie och intervjuer. 
Lösningsalternativen skissades fram där de vägdes mot varandra utifrån främst 
värmegenomgång men också till viss mån av brand samt luft- och fukttäthet. Vissa 
alternativ gallrades då dessa ingrepp skulle vara omöjliga att utföra ur olika 
synvinklar, t.ex. lösningar som skulle bidra till allvarliga fuktproblem. De möten 
som författarna ansett vara kritiska i dokumentstudien har bearbetas i fallstudien 
där olika skisser och beräkningar utförts. Olika alternativ har sedan tagits fram för 
att minska U-värden och köldbryggor för specifika byggnadsdelar. För 
detaljritningar och ingående beskrivningar över konstruktionslösningarna, se 
bilaga 5. Ritningar hittas i bilaga 8. 
 
I fallstudien föreslås diverse inklädnader med olika typer av materialet cellplast. I 
vissa fall har isolering med detta material undvikits på grund av 
brandsspridningsrisk. Vid applicering av cellplast ovan marknivå förutsätts att det 
isolerande materialet brandskyddas vid montage.   
 
Taklanternin och takelement 
 
Ett exempel i fallstudien är när taklanterninen och takelement möter varandra. Då 
taklanterninens avslut möter den planare delen av taket i del 2 stannar de 
värmeisolerande skikten mot ett homogent skikt av betong. I detta skikt finns en 
betydande köldbrygga. För att minska denna köldbrygga har två alternativ tagits 
fram. Dessa alternativ kan förbättras ytterligare med bidrag från ovanliggande 
tilläggsisolering av sandwichtaket och trätaket. Den tillkomna isoleringen på taket 
kan appliceras på både sandwich- och trätaket vilket bidrar till en minskad 
köldbrygga i mötet mellan byggnadsdelarna. Den befintliga detaljen och 
köldbryggans väg in i byggnaden finns illustrerad i figur 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 11 – Befintlig detalj Taklanternin och takelement. Pilarna visar möjlig köldbrygga 

 



Genomförande 

52 

Alternativ 1 
 
I alternativ 1 föreslås en beklädnad av elementbalken med ett värmeisolerande 
material, förslagsvis mineralull eller liknande material på grund av brandsäkerhet. 
Isoleringen kan sedan täckas med gips. Figur 12 illustrerar uppbyggnad för 
tilläggsisolering enligt alternativ 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 12 – Åtgärd för värmeisolering av möte mellan taklanternin och takelement, alternativ 1. 

 
Alternativ 2 
 
Utöver ovanstående alternativ kan ytterligare ett skikt på undersida tak isoleras. 
Beroende på längd, isoleringsmaterial och tjocklek kan den kvarvarande 
köldbryggan reduceras. För att fästa dessa isolerande skikt och beklädnader 
rekommenderas stålreglar eller mekaniska infästningar. Figur 13 illustrerar 
uppbyggnad för tilläggsisolering enligt alternativ 2. För skalenliga mått se ritning 
K-40-6-102 i bilaga 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 13 – Åtgärd för värmeisolering av möte mellan taklanternin och takelement, alternativ 2. 
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4 Resultat och analys 

 

4.1 Vilka metoder finns för att energieffektivisera 

klimatskal hos industrilokaler? 
 
För att besvara denna frågeställning har en kartläggning av ingående 
byggnadsdelar i industrilokaler genomförts. I rapporten studeras referensobjektet 
Dalern. Byggnadsdelarna som tas upp i denna frågeställning ingår alla i 
referensobjektet. Genom litteraturstudie har vanliga, kritiska punkter i byggnader 
och lokaler tagits fram. Det handlar om olika byggnadsdelar, möten, material, etc. 
som i liten eller stor utsträckning brukar ha bristande egenskaper i de faktorer som 
berörs i rapporten. 
 
De olika byggnadsdelarna som berörs i rapporten ur energisynpunkt är följande. 
Prefabricerade betongelement bestående av värmeisolerande material vilket är 
omgivet av betongskivor, så kallat sandwichelement. Dessa betongelement utreds 
både som tak, ytter- och källarvägg. I rapporten utreds även yttervägg och tak av 
trä, platta på mark samt fönster och dörrar i trä- och sandwichvägg. Nedan 
besvaras den berörda frågeställningen utifrån respektive byggnadsdel. 
 
Till att börja med bör det understrykas att energieffektivisering av klimatskal ofta 
utförs vid renovering. Om t.ex. ett fönster ska renoveras eller bytas ut så finns det 
tillfälle att förbättra det eller byta ut det till ett mer energieffektivt fönster. Det 
finns en stor potential till energieffektivisering vid renovering av ytterväggar och 
yttertak. Tak och väggars värmeisolerande förmåga bestäms av det isolerande 
skiktets tjocklek och värmemotstånd. De omgivande betongsskikten är mot 
luftläckage och fukt om de monterats korrekt vid byggnationstillfället. 
Sandwichelement betraktas även som obrännbart. Fogar i elementen vid t.ex. 
fönsteröppningar är dessvärre kritiska punkter för värmeläckage, lufttäthet och 
fukt. 
 
Vid den här typen av takkonstruktion är det vanligast, och mest fördelaktigt att 
utföra en utvändig tilläggsisolering. En invändig tilläggsisolering bidrar till att 
potentiella fuktproblem kan uppstå. Vid en utvändig tilläggsisolering av tak är den 
vanligaste metoden att lägga ny isolering ovanför det befintliga tätskiktet. Vid tak 
med luftspalt kan den befintliga spalten täppas igen för att sedan fyllas med 
överliggande isolering. En ny luftspalt kan därefter göras under det nya 
tätskiktet.134  
 
Utifrån litteraturstudier har resultatet blivit att utvändig tilläggsisolering också är 
den metod som är mest fördelaktig vid ytter- och källarvägg av typen 
sandwichelement. Resonemanget i detta resultat är ur fuktsynpunkt då det skapas 

                                                 
134

 Olofsson, Mikael; senior advisor, Paroc. Intervju 2015-01-14 
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fuktproblem vid invändig tilläggsisolering av dessa byggnadsdelar. Den utvändiga 
tilläggsisoleringen av källarväggar sker dock oftast i samband med markarbeten, 
t.ex. dräneringsarbeten. Att gräva ner en tilläggsisolering enbart för att förbättra 
egenskaper hos källarväggar är inte en vanlig metod. Vid ytterväggar av trä är den 
vanligaste metoden att utföra en tilläggsisolering på utsidan för att hålla 
konstruktionen varm och undvika risker för fukt genom kondens. Fuktproblem 
kan bildas då tilläggsisoleringen placeras på insidan av träväggen. En utvändig 
tilläggsisolering ses som en kostnadseffektiv åtgärd och kan tillämpas i samband 
med andra fasadåtgärder, till exempel fasadrenovering. 
 
Att energieffektivisera platta på mark och källargolv är en problematisk åtgärd då 
markarbetets omfattning blir stor. Det är därför viktigt att isoleringen och 
arbetsutförandet av grunden sker med omsorg redan från början. Att 
tilläggsisolera plattan efteråt ses som ett problematiskt och alldeles för kostsamt 
ingripande. 
 
De metoder för att energieffektivisera befintliga fönster styrs inte av i vilken vägg 
fönstret är placerat. Fogen mellan väggöppningen och fönsterkarmen är en kritisk 
punkt som oftast är i behov av energieffektivisering. Fönsterrutans U-värde och 
hur många glas som är placerade i fönsterkonstruktionen är också av stor 
betydelse ur energisynpunkt. Den vanligaste metoden att energieffektivisera 
fönster är att byta ut hela fönstret till ett nytt som har ett lägre U-värde. Det finns 
idag olika tekniska metoder för tilläggsisolering av fönster. Metoderna bygger på 
principen att en ökning av antalet glas/luftspalter förbättrar värmemotståndet 
genom fönstret. Detta innebär att byte av glasrutor sker eller att ytterligare en ruta 
monteras i fönsterkonstruktionen. 
 
För att täta befintliga fogar mellan fönsterkarm och öppning är den effektivaste 
metoden att ersätta befintlig drevning med en ny. Skadade, felmonterade eller 
utdaterade bottningslister kan också bytas ut. Då ett fönsterbyte inte genomförs 
kan en tätningstejp appliceras på insidan av fönsterkarmen och sedan kläs in i ett 
listverk. Tätningstejpen stoppar fuktvandringen genom fogen och minskar energi- 
och luftläckaget. 
 

4.2 Vilka alternativ är mest energieffektiva? 
 
För att energieffektivisera befintliga lokaler är det vanligt att fönsterbyte utförs. 
Vid äldre byggnader kan energianvändningen påverkas mycket eftersom de 
befintliga fönstren då oftast har höga U-värden. Idag finns energisnåla fönster 
med U-värde omkring 0,7 W/m2K jämfört med äldre fönster som kan ha ett U-
värde omkring 3,0 W/m2K. Denna åtgärd får ett stor påverkan om det finns 
många fönster i byggnadens klimatskal.  
 
Samma grundförutsättningar gäller vid byte av ytterdörrar. Vid äldre byggnader 
finns även här en stor potentiell energieffektivisering då nya dörrar med lägre U-
värde kan monteras in och sänka energiläckaget. Denna åtgärd är som mest 
effektiv då arbetsutförandet utförs varsamt mellan dörröppning och dörrkarm. 
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Potentialen att energieffektivisera ökar ju fler dörrar som finns i klimatskalet. En 
liten men effektiv åtgärd för att förbättra fönsterfogar och knutpunkters energi- 
och luftläckage samt fuktvandring är att montera in tätningstejp på insidan av 
konstruktionen. Denna metod kräver inga större arbetsinsatser eller resurser och 
bedöms därför vara mycket energieffektiv i förhållandet till utförandet. 
 
Ett annat vanligt tillvägagångsätt att energieffektivisera byggnader är 
tilläggsisolering av tak och väggar som har lågt värmemotstånd. Med denna åtgärd 
reduceras även alla köldbryggor i den befintliga konstruktionen som möter 
klimatskalet inifrån. Detta kan ha en stor inverkan på byggnadens totala 
energiåtgång beroende på hur den är utformad. Om det finns många 
byggnadsdelar som möter klimatskal och som skapar köldbryggor så får en yttre 
tilläggsisolering ett stort genomslag. Om ytterväggar och tak dessutom har lågt 
värmemotstånd ökar åtgärdens genomslag. 
 
I samband med markarbete är det även vanligt att tilläggsisolera källarväggar 
utvändigt. Denna åtgärd sänker värmeflödet som strömmar in genom byggnaden 
från marken. Åtgärden bedöms inte vara rimlig att utföra ensam utan bör göras i 
samband med markarbeten på grund av arbetsinsats och kostnad. Vid platta på 
mark är det svårare att i efterhand åtgärda energiläckaget. Vid nybyggnation är det 
då väldigt viktigt att dimensionera de isolerande skikten efter höga energikrav. Det 
finns potential att isolera grundplattan invändigt ur energisynpunkt. Denna åtgärd 
rekommenderas dock inte eftersom den för med sig eventuella fuktproblem. 
 
Det finns stor energisparande potential vid utvändig tilläggsisolering av tak som 
inte har luftspalt. Beroende på taklutning och takuppbyggnad finns flera olika 
metoder för att tilläggsisolera utvändigt. Oavsett lutning och uppbyggnad finns det 
en energisparande möjligheter med åtgärden. Särskilt effektiv blir metoden då det 
befintliga taket har bristande värmemotstånd. Takytans storlek har även här stor 
inverkan på åtgärdens genomslagskraft i byggnadens energiförbrukning. 
 
Utvändig tilläggsisolering av tak med luftspalt är inte effektivt i energisynvinkel 
eftersom luftspalten gör den nya, överliggande isoleringens inverkan försumbar. 
Fuktmässigt kan dock denna åtgärd vara effektiv då det kan uppstå kalla vindar 
som kondenserar mot råsponten i trätak med luftspalt. Isolering kan då läggas på 
utsidan för att höja temperaturen i råsponten och då minskar kondensrisken. Om 
isoleringen ska göra någon påverkan på takkonstruktionen krävs att den äldre 
luftspalten täpps igen. Över den äldre luftspalten appliceras sedan den nya 
isoleringen som i sin tur får en ny luftspalt över sig. Då denna åtgärd utförs kan 
befintliga otätheter i takkonstruktionen tätas.  
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4.3 Vilka tekniska lösningar skulle fungera i projektet 

Dalern? 

 
Information från intervjuer och dokumentstudie har vägts samman vilket har 
resulterat i en fallstudie. Ur fallstudien kan de mest fördelaktiga tekniska 
lösningarna till projektet Dalern fastställas. Genom att göra detta så besvaras 
frågeställningen. Notera att samtliga tekniska lösningar som tagits fram i 
fallstudien kan appliceras i projektet Dalern. Problemet är att många av 
alternativen är bristfälliga på grund av bl.a. fukt- och luftproblematik, risker ur 
brandsynpunkt och för höga kostnader. Nedan presenteras därför de mest 
fördelaktiga tekniska lösningarna som kan fungera i projektet Dalern.  
 
Taknock 
 
Taket på del 3 har en taknock som är oisolerad vilket resulterar i en befintlig 
köldbrygga. Ett väggelement och takelement möter varandra och då isoleringen 
stannar av innan mötet återstår endast betong i en höjd omkring 200 mm. 
Takfoten vilar på en oisolerad balk av betong. För att motverka denna köldbrygga 
kan betongbalken kläs in invändigt med isolering. Vid en inklädnad med 50 mm 
mineralull och ett lager gips så reduceras U-värdet till 0,592 W/m2K. Denna 
tekniska lösning minskar U-värdet i takfoten med 73 %. 
 
Utöver att klä in betongbalken med isolering föreslås även att betongbalkens 
omgivande vägg och tak kläs in i liknande material. Detta medför att köldbryggans 
väg blir längre och på så sätt kan energiläckaget minska ytterligare i mötet. 
 
Taklanternin och takelement 
 
Då taklanterninens avslut möter den planare delen av tak 2 stannar de 
värmeisolerande skikten mot “kall” betong. Detta betongskikt tillhör 
betongelementet i tak del 2. Mötet mellan de olika taktyperna bärs upp av en 
betongbalk. Köldbryggans bredd har uppmätts till ett mått omkring 100 mm. 
Därefter breddas den kalla delen av konstruktionen ytterligare inåt. Längden på 
köldbryggan är 16,8 m. 
 
För att minska denna köldbrygga är den mest fördelaktiga tekniska lösningen att 
klä in den underliggande betongbalken med ett brandtåligt material, förslagsvis 
mineralull. Det isolerande skiktet kan sedan kläs in i t.ex. gips. Den befintliga 
köldbryggan reduceras vid denna lösning och värmeläckaget i mötet minskar. 
 
Tak och fönster 
 
Det finns ett kritiskt möte mellan taket i del 2 och fönsterpartier i del 1 ur 
energisynpunkt. Mellan fönstrets underkarm och takelementet finns ingen 
befintlig isolering. Detta medför att U-värdet i snittet är högt och att en betydande 
köldbrygga finns. Den tekniska lösning som här föreslås är att isolera 
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fönstersmygen och byta ut de befintliga träreglarna med stålreglar. Stålreglarna 
fylls med isolering och även utrymmet mellan dem. Dessutom bekläs takelementet 
underifrån, på insidan med värmeisolerande material. Vid isolering med 50 mm 
PIR-cellplast och 2 gipsskivor reduceras U-värdet till 0,270 W/m2K. Detta 
motsvarar en minskning med cirka 97 %. 
 
Sandwichelement och träyttervägg 
 
I det horisontella snittet föreslås en tilläggsisolering med 70 mm PIR-cellplast som 
uppreglas med stålreglar och kläs in med gipsskiva. Detta ger ett U-värde på 0,290 
W/m2K och är fördelaktig ur den synpunkt att den får ungefär samma U-värde 
som både träytterväggen och sandwichelementet. Detta bidrar till en minskning av 
U-värdet upp till 90 %. 
 
I det vertikala snittet föreslås samma typ av lösning som i det horisontella snittet. 
Dock kan en övervägning göras över om isoleringen ska gå ända ner till golvet. Ur 
estetisk synvinkel kan detta vara en fördel då det inte bryter av och bildar en 
klump mitt i utan ser ut som en del av väggen. 
 
Träyttervägg och håldäckselement 
 
I mötet mellan träyttervägg och håldäckselementen föreslås en lösning genom att 
placera en tätningstejp av typ Knauf W tape, 3M eller likvärdigt vid skarv övre 
håldäckelementskant och insidan av YV-trä. Detta hjälper till att stoppa kalldrag 
som kan tränga igenom syllen i träväggen. Denna åtgärd genomförs inte i VIP-
Energy eftersom programmet inte kan utföra den. 
 
Träyttervägg, håldäckselement och sandwichelement 
 
Vid detta möte föreslås samma principlösning som i mötet mellan träyttervägg och 
håldäckselement. Denna åtgärd genomförs inte i VIP-Energy eftersom 
programmet inte kan utföra den. 
 
Ytterväggshörn av sandwichelement 
 
I hörnmötet mellan sandwichelementen föreslås en tilläggsisolering av 50 mm 
PIR-cellplast som reglas upp med hjälp av stålreglar och inklädnad av 13mm gips. 
I den befintliga detaljen är U-värdet 0,186 W/m2K och vid föreslagen 
tilläggsisolering kan detta värde minska med 30 % och får då ett nytt U-värde som 
är 0,130 W/m2K.  
 
Sockel mot krypgrund 
 
Vid sockeln mot krypgrund har ett alternativ föreslagits som är av utvändig 
tilläggsisolering med sockelputs där luftspalten har höjts upp och droppbleck 
installerats. Detta hjälper till att förlänga köldbryggans väg in i byggnaden mellan 
håldäckselement och sockeln. Åtgärden används i VIP-beräkningen. Då används 
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100 mm cellplast på utsidan av den befintliga betongen och det befintliga Ψ-
värdet är beräknat till 1,264 och efter åtgärd sänks värdet till 0,166 W/mK. 
 
Skiljevägg i källare 
 
Ett alternativ som föreslås för att förbättra källarens U-värde och förlänga 
köldbryggans väg till källaren är att ha en tilläggsisolering av 100 mm cellplast på 
sidan på mot krypgrund. Detta är ett fördelaktigt alternativ eftersom det finns 
tillgänglighet till krypgrunden för att kunna göra en utvändig tilläggsisolering vilket 
är bäst ur fuktsynpunkt. Det befintliga U-värdet är 0,186 W/m2K och med 
tilläggsisolering förbättras detta värde med 30 % till 0,126 W/m2K och dessutom 
förlängs köldbryggans transportväg. 
 
Fönster i taklanternin 
       
För att minska värme- och luftläckage i mötet mellan träpelare och fönster i 
taklanternin har följande tekniska lösning tagits fram. Den vinkelräta träregeln 
ersätts med en plåtprofil som kan fyllas med ett isolerande material vilket ökar 
värmeisoleringsförmågan i detaljen. Vid utbyte av bakomliggande regel kan även 
en tätningstejp appliceras vilken reducerar läckaget i fönsterfogen. 
 
Mötet mellan fönsterpartiet i taklanterninen och sandwichvägg kan förbättras 
genom att även här byta ut den bakomliggande träregeln med en plåtprofil. 
Drevningen mot sandwichväggen kan förlängas förbi den nya plåtprofilen. 
Tätningstejp kan även här appliceras bakom fönsterkarmen vilket minskar läckaget 
i fönsterfogen. För att minska den återstående köldbryggan kan insidan av 
betongen bekläs med isolering. Isoleringen bärs upp med ett oorganiskt material, 
förslagsvis stålreglar för att motverka fuktproblem.  
 
Fönster i träyttervägg 
    
Den mest fördelaktiga lösningen vore att byta ut befintliga fönster mot nya. Detta 
skulle minska U-värdet genom glasen och fogarna samt minska luftläckaget. Om 
inte ett fönsterbyte sker kan en tätningstejp appliceras i fogens insida vilket skapar 
en permanent lufftätning och förhindrar fuktvandring i fogen. Tejpen reducerar 
även fogens energiläckage. De befintliga fönstren byt ut i VIP-beräkningen. De 
äldre fönstren förmodas ha ett U-värde på 2,0 W/m2K och de ersätts med nya 
fönster, vilka har 1,0 W/m2K i U-värde. 
 
Fönster i sandwichelement 
 
Eftersom fönsterfogens förutsättningar i sandwichvägg inte skiljer sig från fönster 
i trävägg kan ovanstående tekniska lösningar appliceras även här. Vid fönster i 
sandwichvägg uppstår dock ett problem som inte finns i fönster i trävägg. Väggen 
består här av två betongskikt samt ett skikt av isolering. Problemet är att det 
isolerande skiktet inte fortsätter hela väggen upp till fönstret, vilket det gör i 
träväggen. Detta medför att en köldbrygga uppstår runt fönstret.  
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För att motverka detta föreslås att isolera fönstersmygarna runtom vilket minskar 
energiläckaget i fönstret. Utöver isolering av fönstersmygar rekommenderas även 
att de invändiga delarna runt fönstret tilläggs isoleras på insidan. Det isolerande 
skiktet kläs sedan in med gips, träfiberskiva eller liknande material. Den isolerande 
skivan monteras antingen in med hjälp av stålreglar eller med hjälp av mekanisk 
infästning in i betongskiktet. 
 
Vid en invändig beklädnad bestående av 50 mm PIR-cellplast och 9 mm 
träfiberskiva kan U-värdet i snittet sänkas till 0,387 W/m2K. Det motsvarar en 
minskning av U-värdet med cirka 87 %. Denna tekniska lösning minskar U-värdet 
och ökar köldbryggans sträcka. 
 
LT-pelare i trävägg 
 
Genom LT-pelaren som finns belägen i träytterväggen uppkommer en 
köldbrygga. Den tekniska åtgärden som föreslås är att klä in pelaren med 50 mm 
PIR-cellplast och en gipsskiva av 13 mm. Detta bidrar till ett nytt U-värdet som 
blir 0,200 W/m2K, vilket motsvarar en minskning med 43 %.  
 
Källarvägg 
 
I källarväggen föreslås en utvändig tilläggsisolering eftersom en invändig innebär 
för stora risker för fuktskador genom bildande av kondens. Vid tilläggsisolering av 
100 mm cellplast kan U-värdet förbättras med 30 %. Dock leder en utvändig 
tilläggsisolering till en stor kostnadsfråga och bör tas i beaktning vid tillfälle då 
omdränering ses över. Observera att denna åtgärd inte behandlas i VIP-
beräkningen. 
 
Källargolv 
 
I källargrunden har ingen åtgärd föreslagit på grund av att det är orimligt att gräva 
upp under byggnaden. Att tilläggsisolera ovansidan av betongplattan genererar i en 
för stor risk för uppkommande av fuktskador. 
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4.3.1 Sammanställning av beräkningsresultat 

I tabell 8, 9 och 10 finns en sammanställning över U-värden och Y-värden som 
beräknats genom både handberäkning och i programmet VIP-Energy. De 
byggnadsdelar som behandlas är de som lokaliserats i dokumentstudie som sedan 
utretts med åtgärder som är mest fördelaktiga i projektet Dalern. Tabellerna visar 
värdena i de befintliga byggnadsdelarna i jämförelse med efter att åtgärder tagits i 
anspråk. Utdrag av beräkning i VIP-Energy finns i bilaga 7. 
 
Utöver behandling av U-värden och Ψ-värden för specifika byggnadsdelar har 
beräkningar i VIP-Energy resulterat i värden för hela byggnadernas U-medelvärde 
(Um) och den totala energianvändningen uttryckt i kWh/m2 och år. Dock bör det 
understrykas att inmatning av ventilation och uppvärmning inte är i enlighet med 
verkligheten då underlag saknas för detta. Det viktiga är att kunna se resultatet av 
skillnaden mellan den befintliga byggnaden och efter att åtgärder konstruerats. 
 
I den befintliga byggnaden beräknades ett Um till 0,383 vilket kan jämföras i 
förhållande till BBR:s krav, vilket är högst 0,600 W/m2K. Den specifika 
energianvändningen uppmäts till 187 kWh/m2. Detta kan jämföras med BBR:s 
krav på minst 80 kWh/m2 och år. Den befintliga byggnadens transmission 
beräknades till 125 276 kWh/år. 
 
Efter att åtgärder applicerats på den befintliga modellen i programmet kunde man 
se en sänkning av Um till 0,269 W/m2K. Den genomsnittliga 
värmegenomgångskoefficienten har alltså minskat med 30 %. När det gäller den 
specifika energianvändningen kan man även där se en minskning med ca 30 % då 
det nya värdet påvisar 131 kWh/m2. Transmissionen genom klimatskalet 
minskades till 86 319 kWh/år vilket innebär en reducering med ca 31 %. 
 
En utredning har även genomförts kring vilken påverkan dörr- och fönsterbyte 
har för referensobjektets energianvändning. Beräkningen genomfördes i VIP-
Energy. Indata för denna beräkning är densamma som beräkningen i det 
förbättrade klimatskalet. Skillnaden är att fönster och dörrar inte ersätts. Detta 
resulterade i ett minskat Um-värde från 0,383 W/m2K till 0,327 W/m2K. Det 
innebär en minskning av Um-värdet med ca 15 %. Byggnadens specifika 
energianvändning ökar från 187 kWh/m2 och år till 159 kWh/m2 och år, vilket 
motsvarar en minskning med ca 15 %. Transmissionen genom klimatskalet 
minskade från 125 276 kWh/år till 107 359 kWh/år vilket motsvarar en 
försämring med ca 15 %. Alltså utgör byte av fönster och dörrar hälften av hela 
förbättringen.  
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Sammanställning av endimensionella byggnadsdelar 
 

Tabell 8 – Sammanställning av beräkningar vid endimensionella byggnadsdelar. 

Endimensionella 
byggnadsdelar 

Åtgärd Befintligt
handräkn

at u-
värde 

[W/m2K] 

Förbättrat 
handberäk

nat u-
värde 

[W/m2K] 

Befintligt 
U-värde 

VIP-
Energy 

[W/m2K] 

Förbättrat 
U-värde 

VIP-
Energy 

[W/m2K] 

Yttervägg av trä Ingen 
åtgärd 

0,295 - 0,274 - 

Sandwichvägg Ingen 
åtgärd 

0,187 - 0,187 - 

Källarvägg Ingen 
åtgärd 

0,187 0,116 0,187 - 

Utvändig sockel 
vid källarvägg 

Endast ett 
alternativ 

0,160 0,113 0,187 0,126 

Platta på mark 
Del 2 

Ingen 
åtgärd 

0,241 - 0,667 - 

Platta på mark 
Del 3 

Ingen 
åtgärd 

0,233 - 0,667 - 

Tak av 
sandwichelement 

Alternativ 
3 

0,187 0,163 0,187 0,163 

Tak av trä Alternativ 
3 

0,174 - 0,174 - 

Håldäcksbjälklag Ingen 
åtgärd 

- - 0,346 - 

Fönster Endast ett 
alternativ 

- - 2,700 0,800 

Dörrar Endast ett 
alternativ 

- - 2,000   1,00 
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Sammanställning av tvådimensionella byggnadsdelar, U-värden 
 

Tabell 9 – Sammanställning av U-värdeberäkningar vid tvådimensionella byggnadsdelar. 

Tvådimensionella 
byggnadsdelar 

Åtgärd Befintligt, 
handräknat u-

värde [W/m2K] 

Förbättrat, 
handberäknat u-
värde [W/m2K] 

Taknock 1 2,174 0,592 

Taklanternin och 
takelement 

2 - - 

Tak och fönster 6.3 2,890 0,222 

Sandwichvägg 
och träyttervägg 

2 2,860 0,290 

Ytterväggshörn 
av 

sandwichelement 

2 0,186 0,131 

Sockel mot 
krypgrund 

Endast ett 
alternativ 

0,160 0,113 

Skiljevägg i 
källare 

2 0,186 0,125 

Fönster i 
sandwichvägg 

3 2,860 0,386 

Limträpelare i 
träyttervägg 

2 0,357 0,200 
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Sammanställning av tvådimensionella byggnadsdelar, Ψ -värden 
 

Tabell 10–Sammanställning av Ψ-värdeberäkningar i VIP-Energy vid tvådimensionella byggnadsdelar. 

Tvådimensionella 
byggnadsdelar 

Åtgärd Befintligt Ψ-
värde [W/mK] 
 

Förbättrat Ψ-
värde [W/mK] 
 

Taknock 2 1,067 1,227 

Taklanternin och 
takelement 

2 0,950 0,713 

Tak och fönster 6.3 1,651 0,544 

Sandwichvägg 
och träyttervägg 

2 1,031 0,712 

Ytterväggshörn av 
sandwichelement 

2 1,053 0,503 

Sockel mot 
krypgrund 

Endast ett 
alternativ 

1,264 0,166 

Skiljevägg i 
källare 

2 0,652 0,204 

Fönster i 
sandwichvägg 

3 0,924 0,704 

Limträpelare i 
träyttervägg 

2 0,226 0,274 
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5 Diskussion 

 

5.1 Resultatdiskussion 

 
Syftet med arbetet har varit att öka kunskapen om energieffektiva åtgärder vid 
renovering av klimatskal hos industrilokaler.  Målet har varit att ta fram olika 
lösningsförslag som reducerar energiläckaget vid renovering av klimatskal hos 
industrilokaler anpassat till projektet Dalern. 
 
Vid ombyggnationer av flerbostadshus, där energianvändningen ska effektiviseras, 
finns ett större fokus på klimatskalet än vid ombyggnad av industrilokaler. När 
referenser studerats kring energieffektivisering av industrier behandlas 
processtekniken i väldigt stor utsträckning. Industriernas verksamhet gör åt med 
mycket energi men fokus stannar oftast i verksamheternas processer. Författarna 
upplever att själva lokalen då ofta glöms bort eftersom det är en blir en liten del av 
verksamhetens energibehov. Klimatskalet i sin tur blir en ännu mindre del. 
 
Vilka metoder finns för att energieffektivisera klimatskal 
hosindustrilokaler? 
 
Genom framför allt litteraturstudie och intervjuer har information samlats in kring 

vilka metoder som finns för att energieffektivisera klimatskal hos industrilokaler. 

Samtliga byggnadsdelar som ingår i referensobjektet har kartlagts med hjälp av 

dokumentstudie av ritningsunderlag. Litteraturinsamlingen har försvårats av att 

metoder som finns att hitta handlar i största utsträckning om bostadshus. Vissa 

byggnadsdelar i referensobjektet är väldigt sällsynta i bostadshus och har därför 

varit svåra att hitta relevanta energieffektiviserande metoder kring. 

 

Dessutom har problem uppstått då information sökts kring energieffektivisering 

av industrilokaler. Majoriteten av vetenskapliga artiklar, äldre arbeten, 

forskningspublikationer och utgivna böcker handlar om energieffektivisering av 

processer i industrier. Fokus ligger i största grad i dagsläget på att göra själva 

tillverkningen mer energieffektiv. Författarna upplever att detta är ett problem och 

menar att industrilokalen ofta glöms bort då arbeten görs kring ämnet 

energieffektivisering av industrier. 

 

De olika metoder som har samlats in har applicerats på referensobjektets 

byggandselar. Olika metoder har haft olika genomslagskraft i energieffektivitet, 

luftätning och fukt. Vissa metoder har även mynnat ut i flera olika alternativa 

lösningar vid en och samma detalj. Resultaten har varit tillförlitliga då 

värmeövergångsberäkningar genomförts. Vissa metoder har dock applicerats på 
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detaljer med komplicerad geometri vilket har medfört att beräkningar blivit allt för 

avancerade att genomföra. Dessa detaljer har inte ingått i den datorstödda 

energiberäkningen. 

 

Vilka alternativ är mest energieffektiva? 
 
De alternativ som är mest effektiva ur energisynvinkel har tagits fram dels genom 
resultatet från fallstudier men också av litteraturstudien. Vanliga 
förbättringsåtgärder för att energieffektivisera byggnader i stort tas upp och även 
förbättringar av mindre detaljer i framför allt möten mellan byggnadsdelar. De 
mest energieffektiva alternativen har varit olika typer av tilläggsisoleringar, oftast 
PIR-isolering då detta har en lägre U-värde än vanligt cellplast och mineralull som 
är vanliga isoleringsmaterial. Fördelen med PIR är att en god värmeisolering kan 
uppnås med betydligt tunnare tjocklek, vilket också kan vara till fördel ur estetisk 
synvinkel. 
 
Vissa förbättringsåtgärder har dock inte tagits upp i fallstudien då de inte varit 
aktuella för referensobjektet. Dessa åtgärders förbättringsresultat har då inte 
kunnat beskrivas i siffror. 
 
Vilka tekniska lösningar skulle fungera i projektet Dalern? 
 
Genom rapportens fallstudie har denna frågeställning kunnat besvaras. 
Fallstudiens tyngdpunkt ligger klimatskalet, och dess olika delars energiläckage. De 
tekniska lösningar som skulle fungera i referensobjektet har dock inte enbart tagits 
fram med tyngdpunkt på energieffektivitet. I fallstudien har vissa tekniska 
lösningar inte tagits upp eftersom de helt enkelt inte är rimliga för referensobjektet 
trots att de är väldigt energieffektiva. Det kan handla om anledningar som orimliga 
kostnader i förhållande till industrilokalens storlek. Eller metoder som förstärker 
delar i industrilokalens klimatskal mycket mer än resterande delar i klimatskalet. 
 
Både handberäkningar och datorsimuleringar har utförts för att få fram olika U-
värden för lokalens olika byggnadsdelar. Vid jämförelse av resultatet från 
handberäkningarna och datorberäkningarna har det framkommit att de inte skiljer 
sig mycket. Resultaten ur de olika beräkningsmetoderna är snarlika vilket höjer 
rapportens reliabilitet. Resultatet från denna frågeställning kan vara till hjälp vid 
energieffektivisering av andra byggnader. Detta kräver att byggnaderna har 
liknande klimatskal eller byggnadsdelar med liknande materialuppbyggnad. De 
olika åtgärdernas minskning av U- och Ψ-värde samt transmissionsförluster kan ge 
en bild av vilken potential som finns med denna typ av energieffektivisering. 
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5.2 Metoddiskussion 

 
De metoder som använts i arbetet har varit litteraturstudie, dokumentanalys, 
beräkningar, intervju och fallstudie. 
 
Litteraturstudie 
 
Litteraturstudien har främst används till att samla information kring 
byggnadsteknisk fakta, lagar och förordningar samt information om energi. 
Informationssökningen har skett via litteratur, internet och vetenskapliga artiklar. 
Själva metoden försvårades av att referensobjektet är från 1990. Detta bidrog till 
att det blev svårt att hitta information om framför allt byggnadsteknik från denna 
period. Majoriteten av de källor som använts är från efter sekelskiftet. Det har 
även varit problematiskt att hitta vetenskapliga artiklar som är relevanta kring 
ämnet. Det finns gott om vetenskapliga artiklar kring energianvändning i större 
omfattning. Författarna har haft svårt att hitta vetenskapliga artiklar kring 
energieffektivitet i framför allt industrilokaler. Ett antagande är att det finns 
mycket forskning som ännu inte publicerats. 
  
Litteraturinsamlingen har försvårats av att de metoder som finns att hitta handlar i 
största utsträckning om bostadshus. Vissa byggnadsdelar i referensobjektet är 
väldigt sällsynta i bostadshus och har därför varit svåra att hitta relevanta 
energieffektiviserande tekniker och metoder kring. Dessutom har problem 
uppstått då information sökts kring energieffektivisering av industrilokaler. 
Majoriteten av vetenskapliga artiklar, äldre arbeten, forskningspublikationer och 
utgivna böcker handlar om energieffektivisering av processer i industrier. Fokus 
ligger i största grad i dagsläget på att göra själva tillverkningen mer energieffektiv.  
 
Författarna upplever att detta är ett problem och menar att industrilokalen ofta 
glöms bort då arbeten görs kring ämnet energieffektivisering av industrier. 
Eftersom sökandet kring arbeten i detta ämne varit problematiskt törs författarna 
konstatera att det här finns en kunskapslucka och framför allt att lokaler som 
verksamheter bedrivs i tycks i stor utsträckning glömmas bort. 
 
Dokumentstudie 
 
Dokumentstudie genomfördes av framför allt det ritningsunderlag som författarna 
har haft tillgång till som rör projektet Dalern. Ur de olika ritningarna har en bild 
skapats kring hur byggnaden ser ut i verkligheten och vilka ingående egenskaper 
den har idag. Det har dock uppstått problem återigen på grund av ritningarnas 
ålder. I ritningarna görs flera hänvisningar till olika leverantörer som idag inte 
längre finns. Då underlaget varit bristande har antaganden gjorts i samråd med 
Stefan Claesson som är handläggande konstruktör på Byggnadstekniska byrån. 
 
Utöver ritningsunderlaget har även värmefoton använts för att säkerställa var 
någonstans i lokalen de befintliga energiläckagen finns någonstans. Med hjälp av 
värmefoton och ritningar har en större förståelse för lokalens kritiska punkter 
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skapats. Författarna har även kunnat ta del av foton, tagna av en kamera. Ett 
lyckat tillvägagångsätt har varit att skriva ut samtliga värmefoton och jämfört med 
vanliga kamerafoton. 
 
Fallstudie 
 
I fallstudien har olika byggnadstekniska åtgärder jämförts kring olika 
byggnadsdelar och möten. De faktorer som berörts i fallstudien är framför allt ur 
energisynpunkt, d.v.s. U-värden och köldbryggor. Energiberäkningar har utförts i 
de olika detaljerna både för hand och i energiberäkningsprogrammet VIP-Energy. 
Alla sorters åtgärder har inte jämförts i fallstudien då de inte varit aktuella på 
grund av olika risker eller kostnader. 
 
Ur frågeställning 1 och 2 har de befintliga metoderna tagits fram. Sedan har 
fallstudien använts för att utreda vilken inverkan de olika metoderna skulle ha vid 
applicering på referensobjektet Dalern. Resultaten ur fallstudien bedöms vara 
trovärdiga eftersom flera olika beräkningar med olika tillvägagångsätt har utförts. 
 
Intervju 
 
Inför de olika mötestillfällena med Stefan Claesson har frågor diskuterats fram 
mellan författarna kring olika områden i framför allt referensobjektet och dess 
ritningsunderlag.  Frågorna har sedan skrivits ned och använts som underlag till 
intervjuerna. Vid intervjutillfällena har frågor från respektive författare ställts. Den 
som inte ställt frågor har antecknat ner svaren. En del funderingar har krävt frågor 
som är lätta att ställa korta och koncisa svar till. Andra funderingar har krävt 
frågor som mynnat ut i komplicerade svar. Flera av svaren har både berättats men 
även skissats fram i ritningsform.  
 
De mest tillförlitliga fakta som utvunnits ur intervjun är den som illustrerats 
genom skisser av olika slag. Genom att arbeta efter illustrerat underlag bedöms 
reliabiliteten vara hög. Vid frågetecken efter intervjun kan svar fås genom att 
studera illustrationen. Här har inte några tolkningsfrågor i svaren skapats. Vid 
muntliga svar upplevs dock reliabiliteten vara lägre. Vid nedskrivningen av svaren 
kan fraser och ord misstolkas vilket kan skapa problem i senare tolkning av 
resultatet från intervjun. I arbetet med rapporten har dock inte några sådana 
missförstånd uppstått i någon stor utsträckning. Dessutom har författarna 
spenderat mycket tid på arbetsplatsen som Stefan Claesson arbetar på. Detta har 
medfört att smärre feltolkningar eller frågetecken kring olika svar kunnat rätas ut. 
 
Validiteten i intervjuerna bedöms vara relativt hög.  Vid intervjutillfällena har 
frågor bearbetats fram med eftertanke kring rapportens frågeställningar. Problem 
har dock uppstått då någon fråga har krävt ett längre svar. Detta har varit ett 
problem eftersom den planerade intervjutiden då överskridits. 
 
En telefonintervju har även utförts med Mikael Olofsson, senior advisor på Paroc. 
Samtalet spelades inte in, utan författaren skrev ned svaren på de förberedda 
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frågorna under intervjutidens gång. Detta resulterade i att smärre frågetecken 
skapades. Dessa frågor besvarades sedan på mail där feltolkningar rättades till. 
Resultatet från intervjun bedöms vara tillförlitlig eftersom frågorna var utförligt 
besvarade. Frågorna var även väldigt specifika, vilket medförde att svaren kunde 
bli exakta. 
 
Beräkningar 
 
U-värdeberäkningar har genomförts för hand och med hjälp av VIP-Energy. 
Utöver U-värdeberäkningar har även ritningsunderlaget använts för att mäta 
längder, nivåer och areor för referensobjektet och dess olika byggnadsdelar. 
 
De beräkningar som utförts för hand har hög trovärdighet då de stämmer överens 
med de beräkningar som utförts i VIP-Energy. Detta gäller framför allt de 
endimensionella byggnadsdelarna. De tvådimensionella byggnadsdelarna beräknas 
i VIP-Energy som köldbryggor. Dessa köldbryggor har modellerats upp i 
programmet med omsorg och noggrannhet så att de överensstämmer med 
detaljerna i ritningsunderlaget. Huruvida dessa värden stämmer överens med 
verkligheten är svårt att svara på eftersom författarna inte har några värden att 
jämföra med. Åtgärder har applicerats i indata för att förbättra köldbryggor. Detta 
har resulterat i minskade köldbryggor i de flesta fallen. 
 
Uträkningen har dock resulterat i två undantag. Undantagen gäller taknocken i del 
3 och limträpelare i träyttervägg. Eftersom isolerande åtgärder utförts i båda fall 
bör inte värdet öka. Författarna har testat att göra ändringar i indata för dessa 
beräkningar utan någon framgång. Då ökningen av köldbryggornas värde är 
marginell påverkas dock inte byggnadens totala transmissionsförluster, U-värden 
och specifik energianvändning i stor utsträckning. De tvådimensionella 
byggnadsdelarna har även beräknats för hand, men är betydligt förenklade. 
Genom att beräkna olika raka snitt genom byggnadsdelar har U-värden för dessa 
beräknats. Dessa U-värden stämmer genom snittet men de bör variera genom hela 
byggnadsdelarna. 
 
I VIP-Energy har tre beräkningar utförts. En beräkning med befintligt klimatskal, 
en beräkning med förbättrat klimatskal samt en beräkning med förbättrat 
klimatskal utan dörr- och fönsterbyte. Det som skiljer de ingående värdena i 
respektive uträkning är endast åtgärder i klimatskalet. Indata för ventilation, 
kylning, och uppvärmning stämmer inte överens med verkligheten då underlag 
saknas för detta. Det författarna valde var att anta siffror för detta och sedan 
kunna se skillnaderna. Detta medför att ett resultat kan redovisas i ändrade 
transmissionsförluster, U-värden och specifik energianvändning. 
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6 Slutsatser och rekommendationer 

 
Syftet med arbetet har varit att öka kunskapen om energieffektiva åtgärder vid 
renovering av klimatskal hos industrilokaler.  Målet har varit att ta fram olika 
lösningsförslag som reducerar energiläckaget vid renovering av klimatskal hos 
industrilokaler anpassat till projektet Dalern. Rapportens tyngdpunkt är 
energieffektivisering och berör därför främst värmeöverföring, transmission, 
köldbryggor och energianvändning. Utöver detta berörs även problematik med 
luftläckage, fukt och i viss utsträckning även brand.  
 

I rapporten har befintliga metoder för att sänka energiläckage hos industrilokalers 
klimatskal arbetats fram. De lösningar och metoder som tagits fram har alla en 
koppling till rapportens referensobjekt.  Med hjälp av dessa kartlagda metoder har 
frågeställningen ” Vilka metoder finns för att energieffektivisera klimatskal hos 
industrilokaler?” besvarats. 
 
De metoder som kartlagts har berört samtliga byggnadsdelar i referensobjektet. Ur 
frågeställningens resultat har det konstaterats att tilläggsisolering av stora ytor, 
såsom tak och yttervägg har en stor potentiell inverkan på energiläckaget. Den 
berörda byggnadens geometri styr vilken förbättring denna åtgärd skulle medföra. 
En annan vanlig metod är att byta ut äldre fönster och dörrar för att sänka U-
värdet. Potentialen i denna metod styrs i stor del av hur stora glas- och dörrytor 
som finns i den befintliga byggnaden. Vid dörr- och fönsterbyte är det även 
vanligt att den befintliga fogen ses över och eventuellt förbättras.  
 
De metoder som är mest energieffektiva har resonerats fram och besvarat 
frågeställningen ” Vilka alternativ är mest energieffektiva?”. Resultatet av den 
besvarade frågeställningen är att de alternativ som är mest energieffektiva framför 
allt är byte av fönster och dörrar samt tilläggsisolering av tak och väggar. 
Resultatet har påvisat att det finns många olika metoder att energieffektivisera 
framför allt husbyggnader. Författarna upplever att det saknas underlag till 
energieffektivisering av klimatskal liknande dalern. 
 
Den sista frågeställningen är ” Vilka tekniska lösningar skulle fungera i projektet 
Dalern?” I rapporten har flera olika tekniska lösningar arbetats fram som kan 
förbättra referensobjektets byggnadstekniska egenskaper i framför allt 
energisynpunkt. Många av de tekniska lösningarna reducerar de befintliga 
köldbryggor som finns i industrilokalen. De olika alternativen har jämförts med 
varandra och en beräkning har utförts i energiberäkningsprogrammet VIP-Energy.  
 
I rapporten har tre beräkningar utförts med hjälp av energiberäkningsprogrammet. 
Fler beräkningar skulle kunna ha genomförts med olika kombinationer av de 
kartlaggda åtgärdena. Detta har inte utförts på grund av tidsbrist men det är något 
som författarna tycker vore intressant att genomföra. De tekniska lösningar som 
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bearbetats fram i rapporten skulle även kunna appliceras vid andra typer av lokaler 
och även bostadshus. Detta förutsätter dock att klimatskalet består av samma 
material som projektet Dalern. Författarna rekommenderar att liknande arbete 
utförs med andra typer av klimatskal och referensobjekt för att få en bredare 
kunskap kring detta ämne. Dessutom finns det stora möjligheter att utreda varför 
fokus riktas ifrån industrilokalers klimatskal och i stället har tyngdpunkt i bl.a. 
tillverkningsprocesser.
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Begreppslista 
 
Atemp = Tempererad golvarea 
 
Brukstid = Den period under vilken en byggnad kan användas för sitt ändamål 
utan att andra åtgärder än planerat underhåll behövs utfördas. 
 
Emissioner = avgaser från material. 
 
Extrudera = Strängspruta 
 
Fog = Utrymme mellan olika byggnadsdelar som möts. 
 
Fukthalt = Den mängd vatten som förekommer i fasta material. 
 
Fuktkvot = Procentuell andel mängd vatten i förhållande till mängden torrt 
material. 
 
Frilagd ballast = En retarder läggs i gjutformen och avlägsnas efter gjutningen så 
att ballasten framträder. 
 
Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient Um [W/m2K] = genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient för byggnadsdelar och köldbryggor. 
 
Klimatskal = Delar av en byggnad som utgör gräns mot uteluften. 
 
Klimatzon I = Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. 
 
Klimatzon II = Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. 
 
Klimatzon III = Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, 
Östergötlands, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Stockholms, Uppsala, 
Skåne, Hallands, Blekinge och Gotlands län. 
 
Konvektion = Värmerörelser i luft. 
 
Köldbrygga = Del i byggnadskonstruktion där värmeledningsförmågan är större 
än i övrig del av konstruktionen. 
 
Ledning = Transport av värme inom ett material eller mellan olika material. 
 
Matrisgjutning = En matris läggs i formen och ger en relief på fasadelementet. 
 
Mikroorganismer = Bakterier, mögelsvampar och rötsvampar. 
 
Omslutande area = sammanlagd area för omslutande byggnadsdelars ytor. 
 



Bilagor 

 

Organiskt material = Trä- och träbaserade material. 
 
R [m2·K/W] = Materials ärmemotstånd, beräknas d/ λ. 
  
Relativ fuktighet = Procentuell andel vatten i luft i förhållande till den maximalt 
möjliga mängden vid en given temperatur. 
 
Specifik energianvädning = Byggnadens energianvändning fördelat på Atemp 
uttryckt i kWh/m2 och år. 
 
Strålning = Värmestrålning som utsänds från materials ytor på grund av dess 
temperatur. 
 
Terazzo = Efter gjutning på fabrik slipas ytterväggens fasadyta så att ballasten 
(stenen som finns närmast ytan i betongen) framträder i ytan. 
 
Termisk komfort = Människans upplevelse av inomhustemperatur. 
 
Transmissionförsluster = Värmetransport som sker inifrån och ut genom 
byggnadens klimatskal. 
 
Värmefoto = Fotografi som illustrerar ytors temperaturskillnader i färg och 
grader Celsius 
 
Värmeledningsförmåga= Beskriver materials förmåga att släppa igenom värme. 
 
Värmeöverföringskoefficient/U-värde = Värde som anger hur väl en 
byggnadsdel isolerar värme. 
 
Ånghalt = Mängden vattenånga i luften. 
 
λ-värde [W/m·K] = Värmeledningsförmåga, eller värmekonduktivitet, för ett 
material, uttalas lambda-värde.  
 
Ψ-värde [W/m·K] = Värmegenomgångskoefficient för linjär köldbrygga, 
uttalas psi-värde. 
 
χ-värde [W/K] = Värmegenomgångskoefficient för punktformig 
köldbrygga, uttalas chi-värde.  
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Ångspärrens placering i yttervägg 
 
Med de ritningsunderlag som har tillhandahållits har placering av ångspärr inte 
kunna lokaliseras. Därför görs ett antagande att denna sitter korrekt och ger 
träytterväggen ett skydd mot konvektions- och diffusionsfukt. Ångspärren antas 
vara placerad mellan den inre gipsskivan och isoleringsskiktet. Figur 14 redovisar 
ångspärrens placering i träyttervägg. 
 

 
Figur 14 – Placering av ångspärr (markerad med blått) i trävägg. 

 

 

Fasadmaterialets betydelse 
 
Vad byggnadens fasadbeklädnad på ytterväggen i trä består av har inte kunna 
fastställas med de underlagsritningar som stått till förfogande. Dock har inte detta 
någon större relevans för att kunna förbättra byggnads energiförbrukning 
eftersom luftspalten som finns bakom anses som väl ventilerad. I och med att 
luftspalten är väl ventilerad så sätts värmemotståndet och alla skikt utanför den, i 
det här fallet fasadskiva av okänt material, till noll.135 
 

Takformer 
 

Det befintliga betongtaket består av prefabricerade sandwichelement av betong. 
Betongtaken i del 2 har en lutning på 1:40 m och betongtaket på del 3 har en 
lutning på 10 grader.  De båda taktyperna har en tjocklek på 300 mm, varav 
200mm är cellplast. Takelementens ovansida är beklädd med en asfaltstrykning 
och en takfilt. I figur 15 illustreras takformen för del 2 och 3 av byggnaden. 
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Figur 15 – Befintlig takform 
 

Möten mellan byggnadsdelar 
 
Taknock 
 
I taknocken hos del 3 som bryter mot del 2 har en befintlig köldbrygga 
identifierats. Ett väggelement och ett takelement möter varandra och då 
isoleringen stannar av innan mötet återstår endast betong i en höjd omkring 200 
mm. Figur 16 illustrerar formen på den befintliga taknocken och figur 17 visar 
genom värmefoto hur värmen transporteras genom skarvar i taknocken. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Figur 16 – Befintlig taknock. 
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Figur 17 – Värmefoto taknock. 

 
 
Taklanternin och takelement 
 
Vid studie av befintliga ritningar har en förmodad köldbrygga upptäckts. Då 
taklanterninens avslut möter den planare delen av taket i del 2 stannar de 
värmeisolerande skikten mot “kall” betong. De prefabricerade takelementen 
saknar värmeisolering i avsluten och då elementen möter taklanterninen uppstår 
bristande värmeisolering. Köldbryggans bredd har mätts upp till ett mått omkring 
100mm. Därefter breddas den kalla delen av konstruktionen ytterligare inåt. 
Längden på köldbryggan har uppmätts till 16,8 m. I figur 18 illustreras den 
befintliga uppbyggnaden när taklanternin och takelement av sandwich möter 
varandra.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 18 – Taklanternin och takelement. Pilarna visar möjlig köldbrygga 
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Trätak i taklanternin 
 
Trätaket i taklanterninen har en befintlig uppbyggnad som består inifrån och ut av: 
- Gips 13mm 

- Glesläkt 22x100mm c300mm 

- Ångspärr 0,15mm 

- 45x45 liggande träreglar c600mm + mineralull 50mm 

- Kerto- alternativt limträbalkar L40 56x270mm c600mm 

- Mineralull 2x100mm 

- Gips 9mm 

- Luftspalt 105mm / träreglar 45x45mm c600 

- Råspont 22x95mm 

- Takfilt Ventti polar + K-PS 170mm / 4000mm 

 

Takkonstruktionen bedöms vara välfungerande såvida inga skador uppstått under 
byggnadens brukstid. I konstruktionen ingår ångspärr och luftspärr vilket gör den 
säker rent fukt- och luftmässigt. Uppbyggnaden i trätaket är bra utfört för att vara 
snart 25 år gammalt. Konstruktionen bedöms även vara godkänd ur 
energisynpunkt eftersom den är uppbyggd i tre separata skikt med mineralull vilka 
har en sammanlagd höjd på 250mm. Risken med dessa typer av trätak med 
välventilerad luftspalt är att kalla vindar kan kyla den överliggande råsponten. När 
detta sker skapas kondens i råsponten.136  
 
Tak och fönster 
 
Mötet mellan taket i del 2 och fönsterpartier i del 1 är bristfälligt ur 
energisynpunkt. Mellan fönstrets underkarm och takelementet finns ingen 
befintlig isolering. Figur 19 visar det befintliga mötet mellan tak och fönster. I 
figur 20 visar värmfoto hur värmen tar sig igenom skarvar i mötet mellan tak och 
fönster. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Figur 19 – Möte tak och fönster. 
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Figur 20– värmefoto, möte mellan tak och fönster. 

 
 
De material som kragats upp mot fönsterblecket är endast takfilten. Detta medför 
att en köldbrygga skapas i väggen under fönstret som sträcker sig in i del 1 av 
byggnaden genom betongskiktet och fönstersmygen. Köldbryggan sträcker sig 
längs hela betongtaket och får då en längd på 30,9 m. Det finns även totalt 15 
stycken fönster som är i behov av isolerad fönstersmyg i detta möte. 
 
 
Sandwichelement och träyttervägg 
 
I del 2 av byggnaden uppstår ett möte mellan den prefabricerade sandwichväggen 
och ytterväggen i trä. I både ett horisontal- och vertikalsnitt där de båda väggarna 
möts finns det (se figur 21) två svaga punkter där köldbryggor kan förekomma. 
Dels transporteras den kalla luften genom den översta delen av sandwichelementet 
där det finns endast ett homogent skikt av betong. Den andra svaga punkten i 
mötet är via syllen där kall luft kan leta sig in och varm luft kan försvinna ut. Den 
här delen i konstruktionen är i stort behov av förbättring. Figurerna 22 och 23 
illustrerar i detalj hur vertikal- och horisontalsnittet ser ut i väggen. 
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Figur 21 – fasadelement del 2 sett inifrån byggnaden. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Figur 22 – Snitt A-A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 23 – Snitt B-B. 
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Figur 24 och 25 visar värmebilder mellan mötet som sker mellan de två 
väggtyperna och hur värme genom skarvarna tränger igenom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 24 – Värmeflöden genom skarvmöten sandwichelement och träyttervägg öster. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 25 – Värmeflöden genom skarvmöten sandwichelement och träyttervägg öster. 
 

 
 
Träyttervägg och håldäckselement 
 

Håldäcksbjälklaget, av typ HDF 270, som bryter mellan våning ett och två har en 
infästning i ytterväggen av trä. I det här mötet uppkommer inte väsentliga 
köldbryggor att analysera. Figur 26 visar mötet mellan träyttervägg och 
håldäckselement. 
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Träväggens uppbyggnad, utifrån och in: 
26mm Fasad skiva + luftspalt 
13 mm gips 
150 mineralull + reglar 
13 mm gips 

 
 

 
 
 
 
 

Figur 26 – Möte mellan YV-trä och håldäckselement. 

 
 
 

Träyttervägg, håldäckselement och sandwichelement 
 
Mötet mellan träyttervägg, håldäckselement och Sandwichvägg är utav samma 
princip som föregående detaljmöte. Eftersom isoleringen i sandwichelementet går 
ända upp till håldäcket bedöms inte mötet vara av kritiskt behov av förbättring 
med hjälp av tilläggsisolering. Figur 27 illustrerar uppbyggnaden av mötet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 27– Uppbyggnad och möte mellan träyttervägg, håldäckselement och sandwichelement. 
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Ytterväggshörn av sandwichelement 
 
Ytterväggarna i del 3 består av sandwichelement. Sandwichelementen i sig 
betraktas som täta mot båda intrång av fukt och luft. Dock uppstår problem i 
fogarna mellan dessa element. I ett horisontalsnitt i byggnadens ytterhörn finns en 
skarv som löper tvärsöver. Tätning av denna fog är något som får antas utfördes 
fackmannamässigt då det är inte möjligt att kunna reperara och förbättra detta 
efteråt. 
 

En del av ytterhörnet består också endast av betong då isoleringsskiktet stannar en 
bit innan hörnet (Se figur 28). Problematiken med ytterhörnet är att köldbryggor 
tar sig igenom fogen och det homogena skiktet av betong. Med hjälp av 
värmekamera ses värmeflödet genom fogarna tydligt som illustreras i figur 29.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 28 – Ytterhörn av sandwich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 29 – illustration av värmeflöde vid ytterhörn. 
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Sockel mot krypgrund 
 
I del 2 sträcker sig källarväggarnas sandwichelement ungefär 500mm ovanför 
markytan. Sockeln möter både håldäckselementen och ytterväggen i trä. Här bildas 
en köldbrygga genom betongen eftersom sandwichelementets isolering inte går 
ända upp. Problemet är inte isoleringen mot krypgrunden utan hur köldbryggan 
transporteras genom betongen och upp till den övre våningen, vilket illustreras i 
figur 30. Hur sockeln ser ut i verkligheten och var den finns placerad visas i figur 
31. På värmebilden i figur 32 är det tydligt hur värmen tar sig ut genom fogen. 
 

 

 
Figur 30 – Visar möte och köldbryggans väg mellan sockel och träyttervägg. 

     

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Figur 31 – lokalisering av sockel. 
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Figur 32 – värmetransport genom sockel 

 
Skiljevägg i källare 
 
Källaren i del 2 är inte lika stor som det övre våningsplanet. Det medför att 
ungefär halva delen är en källare och den andra halvan är en krypgrund. Detta 
leder till att både källaren och våningen ovanför angrips av kall luft. 
Håldäckselementen som ligger ovanför krypgrunden har redan ett lager av ca 
100mm underkantsisolering av cellplast. Den befintliga uppbyggnaden av 
skiljeväggen består av sandwichelement, som är av likadant element som återfinns 
i resten av byggnaden. Uppbyggnaden av skiljeväggen visas i figur 33. 

 

 
Figur 33 – Skiljevägg i källare. 
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Fönster 
 

I del 2 finns fönster längs med båda kortsidorna., dels i träyttervägg och i 
taklanternin. Fönster i sandwichelement finns placerade i del 3 mot öster och 
väster. 
 
Fönster i taklanternin 
 
I taklanterninen finns ett fönsterparti vilket har stående träpelare monterat emellan 
samtliga fönster. Pelarna bedöms vara isolerade med liknande materieluppbyggnad 
som för fönster i trävägg i fogen mellan pelare och fönsterkarm. Utrymmet mellan 
pelaren och den vinkelräta regeln bedöms vara isolerat med mineralull och inklätt 
med ett listverk. Den stående träpelaren förmodas vara bärande. Figur 34 
illustrerar den befintliga uppbyggnaden och figur 35 visar var fönstret i byggnaden 
finns placerad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 34 – Fönster i taklanternin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 35 – Befintlig träpelare. 
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Då taklanterninen möter sandwichvägg (se figur 36) bedöms pelaren vara inklädd 
enligt liknande princip. I denna detalj är dock den vertikala träregeln mindre och 
dessutom drevad mot betongväggen. Detaljen har även en svaghet då det finns en 
köldbrygga som letar sig in genom betongskiktet i väggen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 36 – Möte mellan taklanternin och sandwichvägg. 

 
Fönster i träyttervägg 

 

Utrymmet mellan fönsterkarm och öppning är en svag del i fönsterkonstruktioner 
om olika materialskikt uteblivit eller om monteringen av dessa skikt utförts 
bristfälligt. Den vanligaste materieluppbyggnaden i fogen mellan fönsterkarm och 
öppning utgörs av antingen av enstegs- eller tvåstegstätning. Figur 37 visar var i 
byggnaden som fönstret finns placerat och figur 38 illustrerar genom värmefoto 
hur värmeflödet sker i och runtom fönstret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 37 – Fönster i trävägg. 
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Figur 38 – Värmefoto, fönster i trävägg. 

 
Fogen i fönster som är placerade i träväggar bedöms bestå av tvåstegstätning. 
Ytterst finns en plåtavtäckning vilket fungerar som regntätning. Därefter finns en 
luftspalt som sedan övergår till drevning av mineralull. Längst in i den befintliga 
fogen finns en bottningslist vilken fungerar som lufttätning. 
 
Fönster i sandwichelement 
 

Det finns totalt elva stycken fönster i del 3 som är monterade i väggar av 
sandwichelement. Fem av dessa har en cirkulär geometri. Vid fönster i 
sandwichvägg bedöms fogen bestå ytterst av en plåtavtäckning. Bakom 
plåtavtäckningen finns sedan drevning, bottningslist och på insidan en putsad 
smyg med bruk. Detaljritning över infästningen illustreras i figur 39 och figur 40 
konkretiseras värmeläckage genom infästning. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figur 39 – Fönster i sandwichelement. 
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 Figur 40 – Värmefoto, fönster i sandwichelement. 
 

 
LT-Pelare i träyttervägg 
 

I del 2 av byggnaden består kortsidorna delvis av träregelväggar. Dessa är 
uppbyggda, inifrån och ut, med 13 mm gipsskiva, 150 mm mineralull, 13 mm 
gipsskiva samt luftspalt och fasadbeklädnad. I båda kortsidoväggarna förekommer 
det på limträpelare (hädanefter kallad LT-pelare) som identifierats till dimensionen 
180x52 mm med hållfasthetsklass L40. Det förekommer totalt fyra stycken LT-
pelare, där det finns två stycken på respektive kortsida.  
 
Pelaren står på håldäcksbjälklaget som i sin tur vilar på väggelement av sandwich. 
LT-pelarens läge i träregelväggen är svår att tyda i de ritningar som används vid 
dokumentstudien. De alternativet som finns med hänseende till träväggens 
tjocklek, vilket är 170mm, är att pelaren står på den bärande delen av 
sandwichelementen. Alltså ca 110mm innanför väggen och 70mm utanför 
träväggen. Mellan LT-pelaren och den yttre gipsskivan bildas ett hålrum på 50mm 
som antigen fylls igen med isolering av typen lösull eller lämnats öppet. Eftersom 
det inte finns en detaljritning som styrker det ena eller det andra alternativet så 
görs ett antagande att hålrummet är igenfyllt med motsvarande isolering. Figur 41 
visar LT-pelarens placering i både vertikalt och horisontellt snitt. 
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Figur 41 – Befintlig detalj vertikalt resp. horisontellt 
 

Källarvägg 
 
Källarväggen (se figur 42) består av sandwichelement som är genomgående i hela 
byggnaden, dvs. 50mm betong, 200mm cellplast och 50mm betong. Elementet går 
ända ner till grundplattan och vilar på en betongsula.  

 

 
Figur 42 – Uppbyggnad av källarvägg och möte med källargolv. 
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Källargolv 
 
En studie av projektet Dalerns grundplan visar en tvetydighet gällande 
grundplattans underliggande isolermaterial. Skrafferingen på ritningen visar en 
isolertjocklek av cellplast medan texten bredvid beskriver mineralull. Eftersom 
uppgifterna på ritningen strider mot varandra har ett antagande gjorts att 
grundisoleringen består av markskiva av mineralull. Vilken typ av jordart 
byggnaden vilar på är av typen morän. Denna del av byggnaden är dock en 
invecklad och väldigt kostsam del att renovera. Figur 43 illustrerar uppbyggnaden 
av källargolvet. 
 

 

     

 

 

Uppbyggnad av källargolv: 
80 Betong 
50 Mineralull 
Makadam 

 

    

 

 

 
Figur 43 – Uppbyggnad av grundplatta del 2 och del 3. 
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Bilaga 3 

Handberäkningar U-värde 
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λ-värden 

λcellplast= 0,039 W/mK 

λbetong= 1,7 W/mK 

λgips= 0,22 W/mK 

λmineralull= 0,039 W/mK 

λPIR-cellplast= 0,023 W/mK 

 
1. Prefabricerat sandwichelement 

 
Cellplastens värmekonduktivitet λ är antagen till värdet 0,039 W/mK. 

Uppbyggnad d/λ R [m2K/W] 

Rse - 0,04 

50 Betong 0,05/1,7 0,029 

200 Cellplast 0,013/0,22 0,06 

50 Betong 0,05/1,7 0,029 

Rsi - 0,13 

     ∑R = 5,356 

𝐔 =
1

∑R 
 = 0,187[W/m2K] 
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2. Träyttervägg 
 

λ-värden 

λgips= 0,22 W/mK 

λmineralull= 0,039 W/mK 

λträ= 0,14 W/mK 

 

λ-värdesmetoden: 

Antagen regelarea = 10 % 
Antaget regelavstånd = C/C 600 

𝛌 = α ∗ λisolering +  β ∗ λträ [W/mK] 

𝛌 = 0,90 ∗ 0,039 +  0,10 ∗ 0,14 [W/mK] = 0,049 W/mK 
 

Uppbyggnad d/λ R [m2K/W] 

Rse - 0,04 

26 Fasad + Luftspalt - - 

13 Gips 0,013/0,22 0,06 

150 Mineralull + 40x150 reglar 0,15/0,049 3,06 

13 Gips 0,013/0,22 0,06 

Rsi - 0,13 

     ∑R = 3,35 
 

𝐔𝛌 =
1

3,35 
 [W/m2K] = 0,300 W/m2K 

 
 
U-värdesmetoden: 
Uppbyggnad d/λ Risol [m2K/W] Rträ [m2K/W] 

Rse - 0,04 0,04 

26 Fasad + Luftspalt - 0 0 

13 Gips 0,013/0,22 0,06 0,06 

150 Mineralull 0,15/0,039 3,85 - 

40x150 reglar 0,15/0,14 - 1,07 

13 Gips 0,013/0,22 0,06 0,06 

Rsi - 0,13 0,13 

    ∑R = 4,14            ∑R= 1,36 
 

𝐔𝐮 = 0,90 ∗
1

4,14
+  0,10 ∗

1

1,36
 = 0,291 W/m2K 

 

𝐔𝐦𝐞𝐝𝐞𝐥 =
2∗0,300∗0,291

0,300+0,291
 = 0,295 W/m2K 
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3. Taknock 
 
Nedanstående görs en beräkning av ett vågrätt snitt mellan sandwichelementen. I 
detta befintliga snitt finns endast betong i väggen som möter en balk av betong. 
 

Uppbyggnad d/λ R [m2K/W] 

Rse - 0,04 

500 Betong 0,5/1,7 0,29 

Rsi - 0,13 

     ∑R = 0,46 

𝐔 =
1

0,46
 = 2,174 W/m2K 

 
Alternativ 1 med 50 mineralull och gips 

Uppbyggnad d/λ R [m2K/W] 

Rse - 0,04 

500 Betong 0,3/1,7 0,18 

50 Mineralull 0,05/0,039 1,28 

13 Gips 0,013/0,22 0,06 

Rsi - 0,13 

     ∑R = 1,69 

𝐔 =
1

1,69 
 = 0,592 W/m2K  

Det vill säga en minskning av u-värdet med ca 73 %. 
 
Alternativ 1 med 50 PIR-cellplast och gips 

Uppbyggnad d/λ R [m2K/W] 

Rse - 0,04 

500 Betong 0,3/1,7 0,18 

50 PIR-cellplast 0,05/0,023 2,17 

13 Gips 0,013/0,22 0,06 

Rsi - 0,13 

     ∑R = 2,58 

𝐔 =
1

2,58 
 = 0,388 W/m2K  

Det vill säga en minskning av u-värdet med ca 82 %. 
 
Alternativ 2 beräknas ej eftersom den tillagda isoleringen går parallellt med det 
beräknade snittet. 
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4. Trätak i taklanternin 
 
I taket finns en väl ventilerad luftspalt, vilket sätter ovan befintliga material till 
noll. Rse blir då även lika med Rsi. 
 

λ -värdesmetoden 

Uppbyggnad Andel 
[%] 

Vägt λ d/λ R [m2K/W] 

Rse - - - 0,10 

Takfilt -  - - 

22x95 Råspont - - - - 

45x45 Reglar s600 - - - - 

Välventilerad 
luftspalt 

- - - - 

9 Gips - - 0,009/0,22 0,041 

2x100 Mineralull 
56x200 Kerto-balk 
s600 

90 
10 

0,1*0,14+ 
0,9*0,039=0,049 

0,200/0,049 
 

4,082 

50 Mineralull 
45x45 Reglar s600 

90 
10 

0,1*0,14+ 
0,9*0,039=0,049 

0,045/0,049 0,918 

Ångspärr - - - - 

Luft 
22x100 Glespanel 
s300 

66 
33 

 
- 

 
0,022/0,14=0,157 

0,157*0,3+0,16*0,66 
=0,157 

13 Gips - - 0,013/0,22 0,06 

Rsi - - - 0,10 

     ∑R = 5,46 

𝐔 =
1

5,46 
 = 0,180 W/m2K 
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U-värdesmetoden 

Uppbyggnad d/λ Riso[m2K/W] Rträ [m2K/W] 

Rse - 0,10 0,10 

Takfilt - - - 

22x95 Råspont - - - 

45x45 Reglar s600 - - - 

Välventilerad luftspalt - - - 

9 Gips 0,009/0,22 0,04 0,04 

2x100 Mineralull 0,2/0,039 5,13 - 

56x260 Kerto-balk s600 0,260/0,14 - 1,86 

50 Mineralull 0,05/0,039 1,28 - 

45x45 Reglar s600 0,045/0,14 - 0,32 

Ångspärr - - - 

Luft - 0,16 - 

22x100 Glespanel s300 0,022/0,14 - 0,16 

13 Gips 0,013/0,22 0,06 0,06 

Rsi - 0,10 0,10 

   ∑R = 6,87  ∑R = 2,64 

Uiso=0,146   Uträ=0,379  

UU 

UU= α * Uiso + β* Uträ = 0,9*0,146+0,1*0,379= 0,169 W/m2K 
 
Slutligt U-värde för hela takkonstruktionen: 

Umedel  =
2∗𝐔𝛌+𝐔𝐮

𝐔𝛌+𝐔𝐮
 = 

2∗0,180∗0,169

0,180+0,169
 = 0,174 W/m2K  
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5. Tak av sandwichelement 
 
Takfiltens tolkas i denna beräkning som ett tätskikt och antas därför ha en 
försumbar inverkan 

Uppbyggnad d/λ R [m2K/W] 

Rse - 0,04 

Takfilt - - 

50 Betong 0,05/1,7 0,029 

200 Cellplast 0,013/0,22 0,06 

50 Betong 0,05/1,7 0,029 

Rsi - 0,10 

     ∑R = 5,353 

𝐔 =
1

∑R 
 = 0,187[W/m2K] 

 
Alternativ 1 med takboard ROB 60, 17 mm. 

Uppbyggnad d/λ R [m2K/W] 

Rse - 0,04 

Nytt tätskikt - - 

Takboard ROB 60 0,017/0,038 0,447 

Äldre takfilt - - 

50 Betong 0,05/1,7 0,029 

200 Cellplast 0,013/0,22 0,06 

50 Betong 0,05/1,7 0,029 

Rsi - 0,10 

     ∑R = 5,800 

𝐔 =
1

∑R 
 = 0,172[W/m2K] Det vill säga en minskning av u-värdet med ca 8 %. 

 
Alternativ 2 med takboard ROB 80, 20 mm. 

Uppbyggnad d/λ R [m2K/W] 

Rse - 0,04 

Nytt tätskikt - - 

Takboard ROB 80 0,020/0,038 0,526 

Äldre takfilt - - 

50 Betong 0,05/1,7 0,029 

200 Cellplast 0,013/0,22 0,06 

50 Betong 0,05/1,7 0,029 

Rsi - 0,10 

     ∑R = 5,879 

𝐔 =
1

∑R 
 = 0,170[W/m2K] Det vill säga en minskning av u-värdet med ca 9 %. 
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Alternativ 3 med takboard ROB 80, 30 mm. 

Uppbyggnad d/λ R [m2K/W] 

Rse - 0,04 

Nytt tätskikt - - 

Takboard ROB 80 0,030/0,038 0,789 

Äldre takfilt - - 

50 Betong 0,05/1,7 0,029 

200 Cellplast 0,013/0,22 0,06 

50 Betong 0,05/1,7 0,029 

Rsi - 0,10 

     ∑R = 6,142 

𝐔 =
1

∑R 
 = 0,163[W/m2K] Det vill säga en minskning av u-värdet med ca 13 %. 
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6. Tak och fönster 
 
Beräkning av skiktet mellan fönsteröppning och väggens avslut. Alternativ 1 och 3 
kommer endast beräknas eftersom inte isoleringen av fönstersmyg eller isolering 
under tak behandlas. Alternativ 4-6 gäller beräkningar där tilläggsisolering av 
sandwichtak ingår. 
 

Uppbyggnad d/λ R [m2K/W] 

Rse - 0,04 

Takfilt -   - 

300 Betong 0,3/1,7 0,176 

Rsi - 0,13 

     ∑R = 0,346 

𝐔 =
1

0,346 
 = 2,890[W/m2K] 

 
Alternativ 1 med 20 mineralull och gips 

Uppbyggnad d/λ R [m2K/W] 

Rse - 0,04 

Takfilt -   - 

300 Betong 0,3/1,7 0,176 

20 mineralull 0,02/0,039 0,513 

13 Gips 0,013/0,22 0,059 

Rsi - 0,13 

     ∑R = 0,918 

𝐔 =
1

0,918 
 = 1,089[W/m2K] Det vill säga en minskning av u-värdet med ca 62 %. 

 
Alternativ 1 med 20 PIR-cellplast och gips 

Uppbyggnad d/λ R [m2K/W] 

Rse - 0,04 

Takfilt -   - 

300 Betong 0,3/1,7 0,176 

20 PIR-cellplast 0,02/0,023 0,870 

13 Gips 0,013/0,22 0,059 

Rsi - 0,13 

     ∑R = 1,275 

𝐔 =
1

1,275 
 = 0,784[W/m2K] Det vill säga en minskning av u-värdet med ca 73 %. 
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Alternativ 3 med 50 mineralull och 2 gipsskivor 

Uppbyggnad d/λ R [m2K/W] 

Rse - 0,04 

Takfilt -   - 

300 Betong 0,3/1,7 0,176 

50 Mineralull 0,05/0,039 1,282 

2x13 Gips 0,026/0,22 1,182 

Rsi - 0,13 

     ∑R = 2,810 

𝐔 =
1

2,810 
 = 0,356[W/m2K] Det vill säga en minskning av u-värdet med ca 88 %. 

 
Alternativ 3 med 50 PIR-cellplast och 2 gipsskivor 

Uppbyggnad d/λ R [m2K/W] 

Rse - 0,04 

Takfilt -   - 

300 Betong 0,3/1,7 0,176 

50 PIR-cellplast 0,05/0,023 2,174 

2x13 Gips 0,026/0,22 1,182 

Rsi - 0,13 

     ∑R = 3,702 

𝐔 =
1

3,702
 = 0,270[W/m2K] Det vill säga en minskning av u-värdet med ca 97 %. 

 
Alternativ 4 med takboard ROB 60, 17 mm. 

Uppbyggnad d/λ R [m2K/W] 

Rse - 0,04 

Takboard ROB 60 0,017/0,038 0,447 

Äldre takfilt -   - 

300 Betong 0,3/1,7 0,176 

Rsi - 0,13 

     ∑R = 0,793 

𝐔 =
1

0,793 
 = 1,261[W/m2K] Det vill säga en minskning av u-värdet med ca 56 %. 

Alternativ 4.1 med takboard ROB 60, 17 mm + 20 mineralull och gips 

Uppbyggnad d/λ R [m2K/W] 

Rse - 0,04 

Takboard ROB 60 0,017/0,038 0,447 

Äldre takfilt -   - 

300 Betong 0,3/1,7 0,176 

20 mineralull 0,02/0,039 0,513 

13 Gips 0,013/0,22 0,059 

Rsi - 0,13 

     ∑R = 1,365 

𝐔 =
1

1,365 
 = 0,733[W/m2K] Det vill säga en minskning av u-värdet med ca 75 %. 
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Alternativ 4.1 med takboard ROB 60, 17 mm + 20 PIR-cellplast och gips 

Uppbyggnad d/λ R [m2K/W] 

Rse - 0,04 

Takboard ROB 60 0,017/0,038 0,447 

Äldre takfilt -   - 

300 Betong 0,3/1,7 0,176 

20 PIR-cellplast 0,02/0,023 0,870 

13 Gips 0,013/0,22 0,059 

Rsi - 0,13 

     ∑R = 1,722 

𝐔 =
1

1,722 
 = 0,581[W/m2K] Det vill säga en minskning av u-värdet med ca 80 %. 

 
Alternativ 4.3 med takboard ROB 60, 17 mm + 50 mineralull och 2 
gipsskivor 

Uppbyggnad d/λ R [m2K/W] 

Rse - 0,04 

Takboard ROB 60 0,017/0,038 0,447 

Äldre takfilt -   - 

300 Betong 0,3/1,7 0,176 

50 Mineralull 0,05/0,039 1,282 

2x13 Gips 0,026/0,22 1,182 

Rsi - 0,13 

     ∑R = 3,257 

𝐔 =
1

3,257 
 = 0,307[W/m2K] Det vill säga en minskning av u-värdet med ca 89 %. 

 
Alternativ 4.3 med takboard ROB 60, 17 mm + 50 PIR-cellplast och 2 
gipsskivor 

Uppbyggnad d/λ R [m2K/W] 

Rse - 0,04 

Takboard ROB 60 0,017/0,038 0,447 

Äldre takfilt -   - 

300 Betong 0,3/1,7 0,176 

50 PIR-cellplast 0,05/0,023 2,174 

2x13 Gips 0,026/0,22 1,182 

Rsi - 0,13 

     ∑R = 4,149 

𝐔 =
1

4,149 
 = 0,241[W/m2K] Det vill säga en minskning av u-värdet med ca 92 %. 
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Alternativ 5 med takboard ROB 80, 20mm. 

Uppbyggnad d/λ R [m2K/W] 

Rse - 0,04 

Takboard ROB 80 0,020/0,038 0,526 

Äldre takfilt -   - 

300 Betong 0,3/1,7 0,176 

Rsi - 0,13 

     ∑R = 0,872 

𝐔 =
1

0,872 
 = 1,147[W/m2K] Det vill säga en minskning av u-värdet med ca 60 %. 

 
Alternativ 5.1 med takboard ROB 80, 20 mm + 20 mineralull och gips 

Uppbyggnad d/λ R [m2K/W] 

Rse - 0,04 

Takboard ROB 80 0,020/0,038 0,526 

Äldre takfilt -   - 

300 Betong 0,3/1,7 0,176 

20 mineralull 0,02/0,039 0,513 

13 Gips 0,013/0,22 0,059 

Rsi - 0,13 

     ∑R = 1,444 

𝐔 =
1

1,444 
 = 0,693[W/m2K] Det vill säga en minskning av u-värdet med ca 76 %. 

 
Alternativ 5.1 med takboard ROB 80, 20 mm + 20 PIR-cellplast och gips 

Uppbyggnad d/λ R [m2K/W] 

Rse - 0,04 

Takboard ROB 80 0,020/0,038 0,526 

Äldre takfilt -   - 

300 Betong 0,3/1,7 0,176 

20 PIR-cellplast 0,02/0,023 0,870 

13 Gips 0,013/0,22 0,059 

Rsi - 0,13 

     ∑R = 1,801 

𝐔 =
1

1,801
 = 0,555[W/m2K] Det vill säga en minskning av u-värdet med ca 81 %. 
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Alternativ 5.3 med takboard ROB 80, 20 mm + 50 mineralull och 2 
gipsskivor 

Uppbyggnad d/λ R [m2K/W] 

Rse - 0,04 

Takboard ROB 80 0,020/0,038 0,526 

Äldre takfilt -   - 

300 Betong 0,3/1,7 0,176 

50 Mineralull 0,05/0,039 1,282 

2x13 Gips 0,026/0,22 1,182 

Rsi - 0,13 

     ∑R = 3,336 

𝐔 =
1

3,336 
 = 0,299[W/m2K] Det vill säga en minskning av u-värdet med ca 90 %. 

 
Alternativ 5.3 med takboard ROB 80, 20 mm + 50 PIR-cellplast och 2 
gipsskivor 

Uppbyggnad d/λ R [m2K/W] 

Rse - 0,04 

Takboard ROB 80 0,020/0,038 0,526 

Äldre takfilt -   - 

300 Betong 0,3/1,7 0,176 

50 PIR-cellplast 0,05/0,023 2,174 

2x13 Gips 0,026/0,22 1,182 

Rsi - 0,13 

     ∑R = 4,228 

𝐔 =
1

4,228 
 = 0,236[W/m2K] Det vill säga en minskning av u-värdet med ca 92 %. 

 
 
Alternativ 6 med takboard ROB 80, 30mm. 

Uppbyggnad d/λ R [m2K/W] 

Rse - 0,04 

Takboard ROB 80 0,030/0,038 0,789 

Äldre takfilt -   - 

300 Betong 0,3/1,7 0,176 

Rsi - 0,13 

     ∑R = 1,135 

𝐔 =
1

1,135 
 = 0,881[W/m2K] Det vill säga en minskning av u-värdet med ca 70 %. 
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Alternativ 6.1 med takboard ROB 80, 30 mm + 20 mineralull och gips 

Uppbyggnad d/λ R [m2K/W] 

Rse - 0,04 

Takboard ROB 80 0,030/0,038 0,789 

Äldre takfilt -   - 

300 Betong 0,3/1,7 0,176 

20 mineralull 0,02/0,039 0,513 

13 Gips 0,013/0,22 0,059 

Rsi - 0,13 

     ∑R = 1,707 

𝐔 =
1

1,707 
 = 0,586[W/m2K] Det vill säga en minskning av u-värdet med ca 80 %. 

 
Alternativ 6.1 med takboard ROB 80, 30 mm + 20 PIR-cellplast och gips 

Uppbyggnad d/λ R [m2K/W] 

Rse - 0,04 

Takboard ROB 80 0,030/0,038 0,789 

Äldre takfilt -   - 

300 Betong 0,3/1,7 0,176 

20 PIR-cellplast 0,02/0,023 0,870 

13 Gips 0,013/0,22 0,059 

Rsi - 0,13 

     ∑R = 2,064 

𝐔 =
1

2,064 
 = 0,484[W/m2K] Det vill säga en minskning av u-värdet med ca 83 %. 

 
Alternativ 6.3 med takboard ROB 80, 30 mm + 50 mineralull och 2 
gipsskivor 

Uppbyggnad d/λ R [m2K/W] 

Rse - 0,04 

Takboard ROB 80 0,030/0,038 0,789 

Äldre takfilt -   - 

300 Betong 0,3/1,7 0,176 

50 Mineralull 0,05/0,039 1,282 

2x13 Gips 0,026/0,22 1,182 

Rsi - 0,13 

     ∑R = 3,599 

𝐔 =
1

3,599
 = 0,278[W/m2K] Det vill säga en minskning av u-värdet med ca 90 %. 
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Alternativ 6.3 med takboard ROB 80, 30 mm + 50 PIR-cellplast och 2 
gipsskivor 

Uppbyggnad d/λ R [m2K/W] 

Rse - 0,04 

Takboard ROB 80 0,030/0,038 0,789 

Äldre takfilt -   - 

300 Betong 0,3/1,7 0,176 

50 PIR-cellplast 0,05/0,023 2,174 

2x13 Gips 0,026/0,22 1,182 

Rsi - 0,13 

     ∑R = 4,491 

𝐔 =
1

4,491
 = 0,222[W/m2K] Det vill säga en minskning av u-värdet med ca 92 %. 
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7. Sandwichelement och träyttervägg 

 
λbetong= 1,7 W/mK 

λgips= 0,22 W/mK 

λmineralull= 0,039 W/mK 

λPIR= 0,023 W/mK 

λträ= 0,14 W/mK 

 
Beräkning av befintlig byggnadsdel 

Uppbyggnad d/λ R [m2K/W] 

Rse - 0,04 

300 Betong 0,3/1,7 0,18 

Rsi - 0,13 

     ∑R = 0,35 
 

𝐔 =
1

0,35 
 [W/m2K] = 2,86 W/m2K 

 
Alternativ 1 med 100mm mineralull och 13mm gips 

Uppbyggnad d/λ R [m2K/W] 

Rse - 0,04 

300 Betong 0,3/1,7 0,18 

100 Mineralull 0,1/0,039 2,56 

13 Gips 0,013/0,22 0,06 

Rsi - 0,13 

     ∑R = 2,97 
 

𝐔 =
1

2,97 
 [W/m2K] = 0,337 W/m2K 

 
 
Alternativ 2 med 70mm PIR-isolering och 13mm gips 

Uppbyggnad d/λ R [m2K/W] 

Rse - 0,04 

300 Betong 0,3/1,7 0,18 

70 PIR 0,07/0,023 3,04 

13 Gips 0,013/0,22 0,06 

Rsi - 0,13 

     ∑R = 3,45 
 

𝐔 =
1

3,45 
 [W/m2K] = 0,290 W/m2K 
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8. Ytterväggshörn av sandwichelement 
 

λbetong= 1,7 W/mK 

λgips= 0,22 W/mK 

λcellplast= 0,039 W/mK 

 
Beräkning av befintlig byggnadsdel 

Uppbyggnad d/λ R [m2K/W] 

Rse - 0,04 

50 Betong 0,05/1,7 0,03 

200 Cellplast 0,2/0,039 5,13 

50 Betong 0,05/1,7 0,06 

Rsi - 0,13 

     ∑R = 5,36 

 

𝐔 =
1

5,36 
 [W/m2K] = 0,186 W/m2K 

 
 
Alternativ 1 med 100mm cellplast och 13mm gips. 

Uppbyggnad d/λ R [m2K/W] 

Rse - 0,04 

50 Betong 0,05/1,7 0,03 

200 Cellplast 0,2/0,039 5,13 

50 Betong 0,05/1,7 0,06 

100 Cellplast 0,1/0,039 2,56 

13 Gips 0,013/0,22 0,06 

Rsi - 0,13 

     ∑R = 7,85 
 

𝐔 =
1

7,85 
 [W/m2K] = 0,130 W/m2K 

 
 
Alternativ 2 med 50mm PIR och 13mm gips. 

Uppbyggnad d/λ R [m2K/W] 

Rse - 0,04 

50 Betong 0,05/1,7 0,03 

200 Cellplast 0,2/0,039 5,13 

50 Betong 0,05/1,7 0,06 

50 PIR 0,05/0,023 2,17 

13 Gips 0,013/0,22 0,06 

Rsi - 0,13 

     ∑R = 7,62 
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𝐔 =
1

7,62 
 [W/m2K] = 0,131 W/m2K 
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9. Skiljevägg i källare 
 
λbetong= 1,7 W/mK 

λgips= 0,22 W/mK 

λcellplast= 0,039 W/mK 

 
Beräkning av befintlig byggnadsdel 

Uppbyggnad d/λ R [m2K/W] 

Rse - 0,04 

50 Betong 0,05/1,7 0,03 

200 Cellplast 0,2/0,039 5,13 

50 Betong 0,05/1,7 0,06 

Rsi - 0,13 

     ∑R = 5,36 

 

𝐔 =
1

5,36 
 [W/m2K] = 0,186 W/m2K 

 
Alternativ 1 med 100mm cellplast 

Uppbyggnad d/λ R [m2K/W] 

Rse - 0,04 

100 Cellplast 0,1/0,039 2,56 

50 Betong 0,05/1,7 0,03 

200 Cellplast 0,2/0,039 5,13 

50 Betong 0,05/1,7 0,03 

Rsi - 0,13 

     ∑R = 7,92 
 

𝐔 =
1

7,92 
 [W/m2K] = 0,126 W/m2K 

 
 
Alternativ 2 med 100 cellplast och 13mm gips. 

Uppbyggnad d/λ R [m2K/W] 

Rse - 0,04 

50 Betong 0,05/1,7 0,03 

200 Cellplast 0,2/0,039 5,13 

50 Betong 0,05/1,7 0,03 

100 Cellplast 0,1/0,039 2,56 

13 Gips 0,013/0,22 0,06 

Rsi - 0,13 

     ∑R = 7,98 
 

𝐔 =
1

7,98 
 [W/m2K] = 0,125 W/m2K 
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10.Fönster i sandwichvägg 

 
Beräkning av skiktet mellan fönsteröppning och cellplastens avslut. 

Uppbyggnad d/λ R [m2K/W] 

Rse - 0,04 

300 Betong 0,3/1,7 0,18 

Rsi - 0,13 

     ∑R = 0,35 

𝐔 =
1

0,35 
 = 2,860 W/m2K 

 
Alternativ 1 med 20 mineralull 

Uppbyggnad d/λ R [m2K/W] 

Rse - 0,04 

300 Betong 0,3/1,7 0,18 

20 Mineralull 0,02/0,039 0,51 

9 Träfiberskiva 0,009/0,14 0,065 

Rsi - 0,13 

     ∑R = 0,925 

𝐔 =
1

0,925
 = 1,080 W/m2K  

Det vill säga en minskning av u-värdet med ca 63 %. 
 
Alternativ 1 med 20 PIR-cellplast 

Uppbyggnad d/λ R [m2K/W] 

Rse - 0,04 

300 Betong 0,3/1,7 0,18 

20 PIR-cellplast 0,02/0,023 0,87 

9 Träfiberskiva 0,009/0,14 0,065 

Rsi - 0,13 

     ∑R = 1,29 

𝐔 =
1

1,29 
 = 0,780 W/m2K  

Det vill säga en minskning av u-värdet med ca 73 %. 
 
 
Alternativ 1 med 50 PIR-cellplast 

Uppbyggnad d/λ R [m2K/W] 

Rse - 0,04 

300 Betong 0,3/1,7 0,18 

50 PIR-cellplast 0,05/0,023 2,17 

9 Träfiberskiva 0,009/0,14 0,065 

Rsi - 0,13 

     ∑R = 2,59 
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𝐔 =
1

2,59 
 = 0,386 W/m2K  

Det vill säga en minskning av u-värdet med ca 87 %. 
 
Ovanstående isoleringstjocklekar och material skulle bidra till nedanstående 
förändring av omslutande betongväggar 
 
Alternativ 2 med 20 mineralull 

Uppbyggnad d/λ R [m2K/W] 

Rse - 0,04 

50 Betong 0,05/1,7 0,03 

200 Cellplast 0,2/0,039 5,13 

50 Betong 0,05/1,7 0,03 

20 Mineralull 0,02/0,039 0,51 

9 Träfiberskiva 0,009/0,14 0,065 

Rsi - 0,13 

     ∑R = 5,94 

𝐔 =
1

5,94 
 = 0,169 W/m2K  

Det vill säga en minskning av u-värdet med ca 9 %. 
 
Alternativ 2 med 20 PIR-cellplast 

Uppbyggnad d/λ R [m2K/W] 

Rse - 0,04 

50 Betong 0,05/1,7 0,03 

200 Cellplast 0,2/0,039 5,13 

50 Betong 0,05/1,7 0,03 

20 PIR-cellplast 0,02/0,023 0,87 

9 Träfiberskiva 0,009/0,14 0,065 

Rsi - 0,13 

     ∑R = 6,30 

𝐔 =
1

6,30 
 = 0,159 W/m2K  

Det vill säga en minskning av u-värdet med ca 15 %. 
 
Alternativ 2 med 50 PIR-cellplast 

Uppbyggnad d/λ R [m2K/W] 

Rse - 0,04 

50 Betong 0,05/1,7 0,03 

200 Cellplast 0,2/0,039 5,13 

50 Betong 0,05/1,7 0,03 

50 PIR-cellplast 0,05/0,023 2,17 

9 Träfiberskiva 0,009/0,14 0,065 

Rsi - 0,13 

     ∑R = 7,56 

𝐔 =
1

7,56 
 = 0,132 W/m2K Det vill säga en minskning av u-värdet med ca 29 %. 
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11.  LT-pelare i träyttervägg 

 

λgips= 0,22 W/mK 

λmineralull= 0,039 W/mK 

λträ= 0,14 W/mK 

λPIR= 0,023 W/mK 

 
 
Beräkning av befintlig byggnadsdel 

Uppbyggnad d/λ R [m2K/W] 

Rse - 0,04 

13 Gips 0,013/0,22 0,06 

50 Mineralull 0,05/0,039 1,28 

180 Trä 0,18/0,14 1,29 

Rsi - 0,13 

     ∑R = 2,80 

 

𝐔 =
1

2,80 
 [W/m2K] = 0,357 W/m2K 

 
 
 
Alternativ 1 med 80mm mineralull och 13mm gips 

Uppbyggnad d/λ R [m2K/W] 

Rse - 0,04 

13 Gips 0,013/0,22 0,06 

50 Mineralull 0,05/0,039 1,28 

180 Trä 0,18/0,14 1,29 

80 Mineralull 0,08/0,039 2,05 

13 Gips 0,013/0,039 0,06 

Rsi - 0,13 

     ∑R = 4,91 
 

𝐔 =
1

4,91 
 [W/m2K] = 0,204 W/m2K 

 
Alternativ 2 med 50mm PIR och 13mm gips 

Uppbyggnad d/λ R [m2K/W] 

Rse - 0,04 

13 Gips 0,013/0,22 0,06 

50 Mineralull 0,05/0,039 1,28 

180 Trä 0,18/0,14 1,29 

50 PIR 0,05/0,039 2,17 

13 Gips 0,013/0,039 0,06 

Rsi - 0,13 
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     ∑R = 5,03 
 

𝐔 =
1

5,03 
 [W/m2K] = 0,200 W/m2K 
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12. Källarvägg 
 

λbetong= 1,7 W/mK 

λcellplast= 0,039 W/mK 

 
-Beräkning av befintlig byggnadsdel 
 
Över mark: 

Uppbyggnad d/λ R [m2K/W] 

Rse - 0,04 

50 Betong 0,05/1,7 0,03 

200 Cellplast 0,2/0,039 5,13 

50 Betong 0,05/1,7 0,03 

Rsi - 0,13 

     ∑R = 5,36 

 

𝐔 =
1

5,36 
 [W/m2K] = 0,187 W/m2K 

 

0-1m under mark: 

Uppbyggnad d/λ R [m2K/W] 

Rse - 0,04 

Morän - 0,35 

Makadam - 0,20 

50 Betong 0,05/1,7 0,03 

200 Cellplast 0,2/0,039 5,13 

50 Betong 0,05/1,7 0,03 

Rsi - 0,13 

     ∑R = 5,91 

 

𝐔 =
1

5,91 
 [W/m2K] = 0,169 W/m2K 

 

1-2m under mark: 

Uppbyggnad d/λ R [m2K/W] 

Rse - 0,04 

Morän - 1,10 

Makadam - 0,20 

50 Betong 0,05/1,7 0,03 

200 Cellplast 0,2/0,039 5,13 

50 Betong 0,05/1,7 0,03 

Rsi - 0,13 

     ∑R = 6,66 
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𝐔 =
1

6,66 
 [W/m2K] = 0,150 W/m2K 

 

Viktat U-medelvärde: 

 

𝐔 =
0,5

2,4 
∗ 0,187 +

1

2,4
∗ 0,169 +

0,9

2,4
∗ 0,150 = 0,166 W/m2K 

  

 

-Beräkning med 100mm tilläggsisolering av cellplast 
 
Över mark: 

Uppbyggnad d/λ R [m2K/W] 

Rse - 0,04 

100 Cellplast 0,1/0,039 2,56 

50 Betong 0,05/1,7 0,03 

200 Cellplast 0,2/0,039 5,13 

50 Betong 0,05/1,7 0,03 

Rsi - 0,13 

     ∑R = 7,92 

 

𝐔 =
1

7,92 
 [W/m2K] = 0,126 W/m2K 

 

0-1m under mark: 

Uppbyggnad d/λ R [m2K/W] 

Rse - 0,04 

Morän - 0,35 

Makadam - 0,20 

100 Cellplast 0,1/0,039 2,56 

50 Betong 0,05/1,7 0,03 

200 Cellplast 0,2/0,039 5,13 

50 Betong 0,05/1,7 0,03 

Rsi - 0,13 

     ∑R = 8,47 

 

𝐔 =
1

8,47 
 [W/m2K] = 0,118 W/m2K 

 

 
 
 
 
 
 



Bilagor 

 

 
1-2m under mark: 

Uppbyggnad d/λ R [m2K/W] 

Rse - 0,04 

Morän - 1,10 

Makadam - 0,20 

100 Cellplast 0,1/0,039 2,56 

50 Betong 0,05/1,7 0,03 

200 Cellplast 0,2/0,039 5,13 

50 Betong 0,05/1,7 0,03 

Rsi - 0,13 

     ∑R = 9,22 
 

𝐔 =
1

9,22 
 [W/m2K] = 0,108 W/m2K 

 

Viktat U-medelvärde: 

 

𝐔 =
0,5

2,4 
∗ 0,126 +

1

2,4
∗ 0,118 +

0,9

2,4
∗ 0,108 = 0,116 W/m2K 
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13. Källargolv - Del 2 
 

λbetong= 1,7 W/mK 

λmineralull= 0,039 W/mK 

λmakadam= 0,20 W/mK 

 
 
Jordart Källarvägg: 

Avstånd under mark 
0-1m         1-2m         >2m 

Källargolv: 
Avstånd från yttervägg 
0-6m               >6m 

Morän 0,35 1,10 2,20 2,20 2,70 
Tabell 11 - tillämpbara värmemotstånd för mark.137 

 
 
 
Beräkning av befintligt källargolv 

0-6m d/λ R [m2K/W] 

Rsi - 0,17 

80 Betong 0,08/1,7 0,047 

50 Mineralull 0,05/0,039 1,28 

Makadam - 0,20 

Morän - 2,20 

Rse - 0,04 

       ∑R = 3,94 

𝐔 =
1

3,94 
 [W/m2K] = 0,254 W/m2K 

 

>6m d/λ R [m2K/W] 

Rsi - 0,17 

80 Betong 0,08/1,7 0,047 

50 Mineralull 0,05/0,039 1,28 

Makadam - 0,20 

Morän - 2,70 

Rse - 0,04 

       ∑R = 4,44 
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𝐔 =
1

4,44 
 [W/m2K] = 0,225 W/m2K 

 
Total yta = 15*17m =255 m2 
0-6m = 12*12 = 144 m2 

>6m = 255-144 = 111 m2 

 

𝐔𝐦𝐞𝐝𝐞𝐥 =
(144∗0,254)+(111∗0,225)

255
 [W/m2K] = 0,241 W/m2K 
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14. Källargolv - Del 3 
 

λbetong= 1,7 W/mK 

λmineralull= 0,039 W/mK 

λmakadam= 0,20 W/mK 

 
Användning av samma marktypsvärden som i tabell 11. 
 
Beräkning av befintligt källargolv 

0-6m d/λ R [m2K/W] 

Rsi - 0,17 

80 Betong 0,08/1,7 0,047 

50 Mineralull 0,05/0,039 1,28 

Makadam - 0,20 

Morän - 2,20 

Rse - 0,04 

       ∑R = 3,94 

𝐔 =
1

3,94 
 [W/m2K] = 0,254 W/m2K 

 

>6m d/λ R [m2K/W] 

Rsi - 0,17 

80 Betong 0,08/1,7 0,047 

50 Mineralull 0,05/0,039 1,28 

Makadam - 0,20 

Morän - 2,70 

Rse - 0,04 

       ∑R = 4,44 
 

𝐔 =
1

4,44 
 [W/m2K] = 0,225 W/m2K 

 
Total yta = 36*14m =504 m2 
0-6m = 12*12 = 144 m2 

>6m = 504-144 = 360 m2 

 

𝐔𝐦𝐞𝐝𝐞𝐥 =
(144∗0,254)+(360∗0,225)

504
 [W/m2K] = 0,233 W/m2K 
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Bilaga 4 

Beräkningar i VIP-Energy 
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Beräkningar på köldbryggor och U-värden har genomförts i VIP-Energy. I detta 
kapitel presenteras först de befintliga U-värden för endimensionella 
byggnadsdelarna och hur köldbryggor transporteras i de tvådimensionella 
byggnadsdelarna. Därpå presenteras de beräkningar vid åtgärder med de mest 
fördelaktiga alternativen för att förhindra köldbryggor och förbättring av U-värde 
som i sin tur leder till en förbättrad total energianvändning och U-medelvärde 
(Um) för hela byggnaden. Knutpunkterna i programmet är förenklade men är av 
samma princip. För mer information om beräkningarna i VIP-Energy, se bilaga 7. 
 

 VIP-beräkning av befintlig byggnad 
 
De endimensionella byggnadsdelarna som läggs in i programmet är lokalens olika 
tak och ytterväggar samt fönster, dörrar och platta på mark. Areor, orientering och 
nivåer för de olika byggnadsdelarna har uppmätts ur ritningsunderlaget. De 
tvådimensionella byggnadsdelarna som läggs in i programmet har lokaliserats 
genom intervju och ur ritningsunderlaget.  
 
Klimatdata för Stockholm väljs till referensobjektet då klimatorten liknar miljön i 
Åland. De olika värdena i lokalens driftfall samt värme- och kylsystem har inte 
utvärderats eftersom de inte påverkar resultatet av energieffektivisering av lokalens 
klimatskal. Värdena som har lagts in i programmet har kopierats från andra 
projekt. 
 
Observera att de värden som lagts in i programmet gällande ventilation-, 
uppvärmning-, och kylsystem är approximerade. Detta medför att byggnadens 
totala energianvändning inte stämmer överens med verkligheten. Detta har dock 
ingen inverkan på rapporten vars tyngdpunkt ligger i att förbättra lokalens 
klimatskal. Tidschema för driftfallen har lagts in i programmet med hänsyn till 
arbetstimmar, helger och semester. Tidschemat sträcker sig mellan 07.00-18.00, 
måndag till fredag. Mellan vecka 27-31 är lokalens system inte igång.  
 
 
Endimensionella byggnadsdelar 
 
Ur resultatet av beräkningen har U-värden för de befintliga, endimensionella 
byggnadsdelarna tagits fram. Samtliga befintliga fönster har tilldelats U-värdet 2,7 
W/m2K. Detta värde är antaget och motsvarar ett ungefärligt U-värde av ett 25 år 
gammalt fönster.138 Resultatet presenteras nedan. 
 
- Ytterväggar av sandwichelement har ett beräknat U-värde på 0,187 W/m2K. 
- Källarväggar av sandwichelement har ett beräknat U-värde på 0,187 W/m2K. 
- Ytterväggar av trä har ett beräknat U-värde på 0,274 W/m2K. 
- Tak av sandwichelement har ett beräknat U-värde på 0,187 W/m2K. 
- Tak av trä har ett beräknat U-värde på 0,174 W/m2K. 
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- Lokalens platta på mark har ett beräknat U-värde på 0,667 W/m2K och en total 
area omkring 759 m2. 
- Betongbjälklaget av håldäck har ett beräknat värde på 0,346 W/m2K. 
  
Referensobjektets dörrar har tilldelats U-värdet 2,0 W/m2K. Även detta värde är 
antaget. Utöver dörrar finns även olika typer av luckor för bland annat ventilation 
och rökgasevakuering. Dessa luckor tilldelas även 2,0 W/m2K då de hanteras som 
dörrar när de är stängda.139  
 
 
Tvådimensionella möten 
 
Ψ-värden för de befintliga tvådimensionella byggnadsdelarna har beräknats i 
programmet. Resultatet presenteras nedan. Utöver Ψ-värde så illustreras även 
energiflödet genom byggnadsdelarna i olika färger (se figur 44).  Observera att 
detta är en principiell bild. Färgernas värden i W/m2 är olika för respektive 
illustration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 44 – Färgschema för energiflöde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
139 Energimyndigheten. (2008). Testade ytterdörrar. 

http://www.energimyndigheten.se/Press/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2008/Ytterdorrar-

testade/ (Acc. 2015-01-26) 



Bilagor 

 

Taknock 
 
Taknocken vid del 3 som möter del 2 har en köldbrygga vars Ψ-värde är 1,067 
W/mK. Figur 45 visar den befintliga uppbyggnaden av taknocken och figur 46 
illustrerar energiflödet genom detaljen. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figur 45 – Befintlig taknock. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 46 – Energiflöde taknock. 

 
Taklanternin och takelement 
 
Köldbryggan mellan taklanterninen och betongtaket av sandwichelement har ett 
beräknat Ψ-värde på 0,950 W/mK. Figur 47 visar det befintliga mötet mellan 
taklanternin och sandwichelement och i figur 48 illustreras energiflödet genom 
detaljen. 
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Figur 47 – Möte taklanternin och tak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 48 – Energiflöde taklanternin och tak. 

 
Tak och fönster 
 
Köldbryggan som uppstår då taket på del 2 möter fönster på del 1 (se figur 49) har 
ett beräknat Ψ-värde på 1,651 W/mK. I figur 50 illustreras energiflödet genom 
detaljen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 49 – Tak del 2, fönster del 1. 
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Figur 50 – Energiflöde tak del 2, fönster del 1. 

 

 
Sandwichelement och träyttervägg 
 
Då sandwichvägg och trävägg möts bildas en köldbrygga (se figur 51). Detta Ψ-
värde är beräknad till 1,031 W/mK. I figur 52 illustreras energiflödet genom 
detaljen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 51 – trä och sandwichvägg. 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 52 – Energiflöde trä- och sandwichvägg. 
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Ytterväggshörn av sandwichelement 
 
I vägghörn mellan två sandwichelement av betong (se figur 53) har Ψ-värdet 
beräknats till 1,053 W/mK. I figur 54 illustreras energiflödet genom ytterhörnet. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 53 – Sandwichelement vid ytterhörn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 54 – Energiflöde ytterhörn. 

 

Sockel mot krypgrund 
 
Då källarvägg möter trävägg bildas en köldbrygga. Ψ-värdet är beräknat till 1,264 
W/mK. Figur 55 visar köldbryggans väg i konstruktionen och i figur 56 illustreras 
energiflödet genom detaljen. 
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Figur 55 – Sockel mot krypgrund. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 56 – Energiflöde sockel mot krypgrund. 
 
Skiljevägg i källare 
 
Då skiljevägg möter håldäck i källarplan (se figur 57) finns en köldbrygga. Ψ-
värdet har beräknats till 0,652 W/mK. Figur 58 illustrerar energiflödet genom 
skiljeväggen i källaren. 
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Figur 57 – Skiljevägg i källare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 58 – Energiflöde skiljevägg i källare. 

 

Fönster i sandwichelement 
 
Fönster som är placerade i sandwichväggar har en omgivande köldbrygga. Ψ-
värdet har beräknats till 0,924 W/mK. Figur 59 visar köldbryggans väg genom 
sandwichelementet och i figur 60 illustreras energiflödet genom detaljen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 59 – Fönster i sandwichvägg. 
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Figur 60 – Energiflöde fönster i sandwichvägg. 
 
LT-pelare i träyttervägg 
 
I träytterväggar finns oisolerade pelare av limträ. Denna linjära köldbrygga är 
beräknad till 0,226 W/mK. Köldbryggans väg genom LT-pelaren visas i figur 61 
och i figur 62 illustreras energiflödet genom den oisolerade pelaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 61 – Oisolerad träpelare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 62 – Energiflöde oisolerad träpelare. 
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Resultat 
 
Resultatet av programmets beräkning är att den befintliga byggnadens Um är 0,383 
W/m2K. Detta kan jämföras med BBR:s krav, vilket är högst 0,600 W/m2K. 
Transmissionsförluster genom det befintliga klimatskalet är 125 276 kWh/år. 
Byggnadens totala energianvändning är 187 kWh/m2 och år, vilket kan jämföras 
med BBR:s krav, vilket är minst 80 kWh/m2 och år. 
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 VIP-beräkning med energisparande åtgärder 
 
Åtgärder för att minska energiläckaget i både endimensionella och 
tvådimensionella byggnadsdelar har tagits fram. Alternativen som föreslås grundas 
i dem beräknar som gjorts av U-värden.  
 
Endimensionella möten 
 
För att minska energiläckaget i de endimensionella byggnadsdelarna alternativa 
åtgärder tagits fram. Observera att inte alla endimensionella byggnadsdelar är i 
behov av förbättring på grund av t.ex. tillräckligt god värmeisolering. Efter 
ändringar i endimensionella byggnadsdelar har följande resultat tagits fram ur 
programmet VIP-Energy. 
 
Källarväggar av sandwichelement har förstärkts med en isolerad sockel av 
cellplast, vilken sträcker sig 1 m ner i marken. Detta medför ett beräknat U-värde 
på 0,126 W/m2K. Arean motsvarar dock inte källarväggarnas totala area eftersom 
sockeln inte sträcker sig enda ner till grunden. Samma typ av tilläggsisolering sker 
av hela skiljeväggens yta i källaren. 
 
Taket av sandwichelement appliceras med en 30 mm tjock ovanliggande 
tilläggsisolering och ett nytt tätskikt. Det nya U-värdet för konstruktionen blir 
0,163 W/m2K. Samtliga befintliga fönster ersätts med nya fönster, vilka har ett U-
värde på 0,8 W/m2K. Även befintliga dörrar och luckor byts ut till ett U-värde på 
1,0 W/m2K.  
 
 
Tvådimensionella möten 
 
Olika lösningar har provats fram i de tvådimensionella byggnadsdelarna. Nedan 
presenteras resultat av de åtgärder som, efter provningar applicerats på 
referensobjektet.  
 
 
Taknock 
 
Vid taknocken på del 3 kläs den inre betongbalken in med 50 mm mineralull. 
Resterande ytor där köldbryggor kan vandra täcks av mineralull som är 50 mm 
med en längd på 300 mm. Denna åtgärd motsvarar alternativ 2. Detta resulterar i 
att Ψ-värdet blir 1,227 W/mK. Figur 63 visar energiflödet genom den befintliga 
uppbyggnaden av taknocken och figur 64 visar förbättringen genom åtgärd 
motsvarande alternativ 2. 
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Figur 63 – Energiflöde befintlig taknock. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 64 – Energiflöde förbättrad taknock. 

 
Taklanternin och takelement 
 
Då taklanterninen möter sandwichtak kläs även här den underliggande 
betongbalken in med 50 mm mineralull. Denna åtgärd motsvarar alternativ 2. 
Detta resulterar i att Ψ-värdet blir 0,713/mK. Figur 65 visar den befintliga 
uppbyggnaden och figur 66 visar hur energiflödet förbättras efter åtgärd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 65 – Energiflöde befintlig taklanternin. 
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Figur 66 – Energiflöde förbättrad taklanternin. 

 

Tak och fönster 
 
I mötet mellan taket på del 2 och fönster på del 1 kläs det homogena 
betongskiktet med 50 mm PIR-cellplast på insidan. Fönstersmygen isoleras med 
20 mm mineralull och under takelementet monteras ytterligare ett isolerande skikt 
för att motverka köldbryggan. Detta skikt består av 50 mm tjock mineralull, vilket 
är 300 mm långt. Denna åtgärd motsvarar alternativ 6.3. Utöver ovanstående 
lösningar isoleras även betongtaket utvändigt med 30 mm takboard. Det 
beräknade Ψ-värdet för köldbryggan blir 0,544 W/mK. Figur 67 visar hur den 
befintliga detaljen ser ut och figur 68 visar hur åtgärden av tilläggsisolering 
förbättrar energiflödet. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 67 – Energiflöde befintlig tak-fönster. 
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Figur 68 – Energiflöde förbättrat tak -fönster. 

 
 
Sandwichelement och träyttervägg 
 
Vid inklädnad av mötet mellan yttervägg av trä och sandwichvägg kan Ψ-värdet 
beräknas till 0,712 W/mK. Inklädnaden består då av 70 mm tjock PIR-cellplast 
vilken sträcker sig 600 mm för att göra köldbryggans väg längre och därmed 
minska dess inverkan. Åtgärden motsvarar alternativ 2 och hur energiflödet 
förbättras illustreras i figur 70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 69 – Energiflöde befintligt mellan trä- och sandwichvägg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 70 – Energiflöde förbättrat mellan trä- och sandwichvägg. 
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Ytterväggshörn av sandwichelement 
 
I vägghörnen mellan sandwichelementen monteras en isolerande beklädnad 
invändigt. Isoleringen består av 100 mm tjock PIR-cellplast och skiktet är 300 mm 
långt i båda riktningar. Denna åtgärd motsvarar alternativ 2. Detta resulterar i ett 
nytt Ψ-värde på 0,503 W/mK. Figur 71 visar hur energiflödet ser ut i den 
befintliga uppbyggnaden och figur 72 illustrerar hur energiflödet förbättras efter 
åtgärd. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figur 71 – Energiflöde befintligt ytterväggshörn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 72 – Energiflöde förbättrat hörn. 

 

Sockel mot krypgrund 
 
Källarväggen som möter trävägg isoleras med en sockel av cellplast. Cellplasten är 
100 mm tjock och den putsas sedan med 20 mm sockelputs. Det beräknade Ψ-
värdet blir 0,166 W/mK för denna åtgärd. Den befintliga uppbyggnaden och dess 
energiflöde visas i figur 73. Figur 74 visar hur energiflödet förbättras efter åtgärd. 
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Figur 73 - Energiflöde befintligt vid sockel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 74 – Energiflöde förbättrat vid sockel. 

 
Skiljevägg i källare 
 
Skiljeväggen som är placerad i källarplan isoleras utvändigt med 100 mm cellplast. 
Detta resulterar i ett Ψ-värde på 0,204 W/mK. Denna åtgärd motsvarar alternativ 
2. Figur 75 visar skiljeväggens befintliga energiflöde och figur 76 illustrerar 
förbättring efter åtgärd. 
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Figur 75 – Energiflöde befintligt vid skiljevägg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 76 – Energiflöde förbättrat vid skiljevägg. 

 
 
 
Fönster i sandwichelement 
 
De fönster som är placerade i yttervägg av sandwichelement är omgivna av en 
köldbrygga (se figur 77). Då det homogena skiktet av betong kläs in med 50 mm 
PIR-cellplast på insidan blir det beräknade Ψ-värdet 0,704 W/mK. Denna åtgärd 
motsvarar alternativ 3 och energiflödets förbättring visas genom figur 78. 
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Figur 77 - Energiflöde befintligt, fönster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 78 – Energiflöde förbättrat vid fönster. 

 

 

LT-pelare i träyttervägg 
 
Då limträpelare i trävägg isoleras med 50 mm PIR-cellplast runtom blir det nya Ψ-
värdet 0,274 W/mK. Denna åtgärd motsvarar alternativ 2. Figur 79 visar 
energiflödet genom den befintliga uppbyggnaden kring LT-pelaren medan figur 80 
illustrerar förbättringen efter tilläggsisolering. 
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Figur 79 – Energiflöde befintlig LT-pelare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 80 – Energiflöde förbättrat LT. 

 

 

Resultat 
 
Resultatet av programmets beräkning är att den befintliga byggnadens U-
medelvärde (Um) är 0,269 W/m2K. Detta kan jämföras med BBR:s krav, vilket är 
högst 0,600 W/m2K. Transmissionsförluster genom det befintliga klimatskalet är 
86 319 kWh/år. Byggnadens totala energianvändning är 131 kWh/m2 och år, 
vilket kan jämföras med BBR:s krav, vilket är minst 80 kWh/m2 och år. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilagor 

 

Bilaga 5 

Fallstudie 
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Möten mellan byggnadsdelar 
 
Takelement av sandwich 
 
Vid yttre tilläggsisolering av det befintliga betongtaket kan en takboard appliceras 
ovanför det befintliga tätskiktet. Dessa produkter kan även monteras direkt på den 
underliggande asfaltstrykningen om den befintliga takfilten skulle vara skadad. 
Denna takboard finns i olika utföranden med olika tjocklekar. Exempel på 
produkter som Paroc erbjuder är Takboard Rob 60. Denna takskiva är 17 mm 
tjock och används vid renovering av tak. . Vid tilläggsisolering med takboard 
Paroc ROB 60, 17 mm blir takets U-värde 0,172 W/m2K. Detta motsvarar en 
minskning med ca 8 %. 
 
Ytterligare produkter som Paroc erbjuder är Takboard Rob 80, vilken finns i 
tjocklekarna 20 och 30 mm. Vid tilläggsisolering med takboard Paroc ROB 80, 30 
mm blir takets U-värde 0,163W/m2K. Detta motsvarar en minskning med ca 13 
%. 
 
Vid tjockare tilläggsisolering rekommenderar företaget Paroc att det befintliga 
tätskiktet tas bort och ett eller flera skikt av isolering appliceras över 
asfaltstrykningen med ett nytt tätskikt ovanför. Tätskiktet monteras med 
mekaniska infästningar in i isoleringen. För att inte riskera fuktproblem 
rekommenderas att det inre isolerande skiktet inte får vara större än en tredjedel 
av det yttre skiktet. I sandwichtaket skulle detta motsvara en yttre isolerings 
tjocklek på 600 mm. Sandwichtakets invändiga isoleringstjocklek på 200 mm är 
inte av nybyggnadsstandard och kan därför motiveras att vara i behov av 
tilläggsisolering.140 
 
Tak av trä 
 
För att fylla den befintliga takkonstruktionen med ytterligare isolering skulle en 
utvändig tilläggsisolering kunna genomföras. Takkonstruktionen i sig bedöms 
dock inte vara i behov av en tilläggsisolering eftersom de redan befintliga skikten 
av isolering är placerade i rätt läge och har en god tjocklek. Takkonstruktionens 
befintliga U-värde är 0,174 W/m2K vilket betraktas som ett tillräckligt bra värde. 
För ytterligare information om trätaket i form av ritningar, se bilaga 8. 
 
Tilläggsisoleringens inverkan på själva takkonstruktionen skulle inte vara effektfull 
eftersom den har en luftspalt. Detta gör all överliggande isolering försumbar ur 
energisynpunkt. Dessutom bedöms en utvändig tilläggsisolerings betydelse för 
hela taklanterninen vara låg. Speciellt om inte fönstren byts ut eftersom värmen då 
skulle leta sig ut genom fönstren istället för taket. 
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Trots att en tilläggsisolering av trätaket inte är nödvändigt ur energisynpunkt så 
kan det vara det rent fukttekniskt. Det kan uppstå kall luft som kondenserar mot 
råsponten i trätak med luftspalt. Isolering kan då läggas på utsidan för att höja 
temperaturen i råsponten och då minskar kondensrisken.141 

 

Vid tjockare utvändig tilläggsisolering tätas den befintliga luftspalten och en ny 
skapas över den nya tilläggsisoleringen. Detta ställer krav på att insidan av den 
äldre konstruktionen är tät. Om så inte är fallet kan fuktproblem med kondens 
uppstå. Förutom att täta luftspalten så bör även en ny luft- och ångspärr appliceras 
under den nya isoleringen.  På grund av byggnadens ålder kan luft och ångspärr 
vara skadade.142 
 
Taknock 
 
Det befintliga U-värdet i detta snitt är 2,174 W/m2K. Två alternativ för att minska 
U-värdet i denna detalj har arbetats fram. 
 
Alternativ 1 
 
Genom att klä in betongbalken som taknocken vilar på kan U-värdet minskas. 
Taknocken bör kläs in med ett brandtåligt, värmeisolerande material. Det 
isolerande skiktet kan i sin tur kläs in i t.ex. gips. Om betongbalken kläs in med 
exempelvis 50 mm mineralull och ett lager gips så reduceras U-värdet ned till 
omkring 0,592 W/m2K. Detta motsvarar en minskning med cirka 73 %. 
Uppbyggnaden av alternativ 1 illustreras i figur 81. 
 
Ur ett rent energiperspektiv skulle det dock vara mer fördelaktigt att klä in 
betongbalken med exempelvis 50 mm PIR-cellplast. Detta skulle minska U-värdet 
ytterligare ned till 0,388 W/m2K. Detta motsvarar en minskning med omkring 82 
%. Det senast nämnda alternativet rekommenderas dock inte för detta ändamål då 
PIR-cellplast inte är brandtåligt. Materialet är mer brandtåligt än exempelvis XPS-
cellplast men undviks i detta fall på grund av den höga placeringen. Vid eventuell 
brand skulle brinnande delar av den isolerande skivan droppa ner på marken och 
spridas. 
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Figur 81 – Åtgärd för värmeisolering av taknock, alternativ 1. 

 
Alternativ 2 
 
Utöver de åtgärder som nämnts ovan kan även betongbalkens omgivande vägg 
och tak kläs in i liknande material. Detta skulle medföra att köldbryggans väg att 
vandra blir längre och på så sätt inte lika energikrävande för byggnaden. För 
skalenliga mått se ritning K-40-6-102 i bilaga 8. Alternativ 2 illustreras i figur 82. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 82 – Åtgärd för värmeisolering av takfot, alternativ 2. 

 
 
Taklanternin och takelement 
 
Då taklanterninens avslut möter den planare delen av tak i del 2 stannar de 
värmeisolerande skikten mot ett homogent skikt av betong. I detta skikt finns en 
betydande köldbrygga. För att minska denna köldbrygga har två alternativ tagits 
fram. Dessa alternativ kan förbättras ytterligare med bidrag från ovanliggande 
tilläggsisolering av sandwichtaket och trätaket. Den tillkomna isoleringen på taket 
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kan appliceras på både sandwich- och trätaket vilket bidrar till en minskad 
köldbrygga i mötet mellan byggnadsdelarna. 
 
Alternativ 1 
 
I alternativ 1 (se figur 83) föreslås en beklädnad av elementbalken med ett 
värmeisolerande material, förslagsvis mineralull eller liknande material på grund av 
brandsäkerhet. Isoleringen kan sedan täckas med gips. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 83 – Åtgärd för värmeisolering av möte mellan taklanternin och takelement, alternativ 1. 

 
Alternativ 2 
 
Utöver ovanstående alternativ kan ytterligare ett skikt på undersida tak isoleras (se 
figur 84). Beroende på längd, isoleringsmaterial och tjocklek kan den kvarvarande 
köldbryggan reduceras. För att fästa dessa isolerande skikt och beklädnader 
rekommenderas stålreglar eller mekaniska infästningar. För skalenliga mått se 
ritning K-40-6-102 i bilaga 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 84 – Åtgärd för värmeisolering av möte mellan taklanternin och takelement, alternativ 2. 
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Tak och fönster 
 
Mötet mellan taket i del 2 och fönsterpartier i del 1 är bristfälligt ur 
energisynpunkt. Mellan fönstrets underkarm och takelementet finns ingen 
befintlig isolering. I det befintliga snittet är U-värdet beräknat till omkring 2,89 
W/m2K, vilket är väldigt högt i jämförelse med de omgivande ytterväggarnas U-
värde som är 0,187 W/m2K. För att minska U-värdet genom denna del i 
konstruktionen har fyra olika alternativ tagits fram. 
 
Dessa alternativ kan förbättras ytterligare med bidrag från ovanliggande 
tilläggsisolering av sandwichtaket. Detta gäller både köldbryggans väg och U-
värdet i det beräknade snittet, se bilaga 3. Den tillkomna isoleringen på taket 
bidrar till ett sänkt U-värde i det beräknade snittet eftersom isoleringen kragas upp 
till fönsterblecket. 
 
Alternativ 1 
 
Ett alternativ är att placera ett skikt av mineralull i utrymmet mellan glesläkten och 
gipsskivan. Eftersom det redan finns ett befintligt tomrum så är arbetsutförandet 
litet men effektivt. Eftersom träreglar är placerade direkt mot den kalla betongen 
så kan de dock utsättas för fuktproblem. Det finns en risk att träreglarna redan i 
befintligt skikt är utsatta för fukt. Om det befintliga utrymmet fylls med mineralull 
och kläs in med en gipsskiva blir det nya U-värdet 1,087 W/m2K, vilket motsvarar 
en minskning med ca 62 %. Uppbyggnaden illustreras i figur 85. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 85 – Åtgärd för isolering av möte mellan tak och fönster. Alternativ 1. 
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Alternativ 2 
 
Ytterligare ett alternativ vore att utöver ovan nämnda åtgärder även isolera 
fönstersmygen vilket minskar U-värdet. Vid detta arbete kan även en tätningstejp 
appliceras bakom bottningslisten. Se figur 86 för principiell uppbyggnad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 86 – Åtgärd för isolering av möte mellan tak och fönster. Alternativ 2. 

 
 
Alternativ 3 
 
Ett annat alternativ vore att demontera både den befintliga glesläkten och 
gipsskivan för att därefter montera in stående stålreglar (se figur 87). Mellan 
stålreglarna kan i sin tur ett skikt av isolering placeras. Detta kan sedan bekläs med 
ett eller två lager av gips. Vid beklädnad med 50 mm PIR-cellplast och 2 
gipsskivor blir det nya U- värdet 0,379 W/m2K. Detta motsvarar en minskning 
med cirka 87 % från det befintliga U-värdet. Det är dock värt att notera att U-
värdet inte kommer upp till det befintliga värde resterande sandwichväggar har, 
dvs. 0,187 W/m2K.  
 
Fördelen med att montera in nya stålreglar är att mineralullskiktet blir större och 
kan även breddas i förhållande till stålreglarnas profiler. Stålreglar är dessutom 
enklare att skruva in mot betongen och de är inte lika utsatta för fukt. Även här 
kan isolering av fönstersmyg utföras. 
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Figur 87 – Åtgärd för isolering av möte mellan tak och fönster. Alternativ 3. 

 
 
Alternativ 4 
 
För att minimera energiläckaget i detaljen ytterligare kan även ett skikt under taket 
på del 2 isoleras med förslagsvis mineralull (se figur 88). Detta skulle bidra till att 
köldbryggans väg genom betongen förlängs. För skalenliga mått se ritning K-40-6-
101, bilaga 8. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 88 – Åtgärd för isolering av möte mellan tak och fönster. Alternativ 4. 
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Sandwichelement och träyttervägg 
 
I del 2 av byggnaden uppstår ett möte mellan den prefabricerade sandwichväggen 
och ytterväggen i trä. I både ett horisontal- och vertikalsnitt där de båda väggarna 
möts finns det (se figur 89) två svaga punkter där köldbryggor kan förekomma. 
Köldbryggorna är ett resultat av höga U-värden.  
 

 
Figur 89 – fasadelement del 2 

 

 

Snitt A-A 

I snitt A-A möts träytterväggen och sandwichelementet horisontellt mot varandra. 
För att stoppa köldbryggan som transporteras genom den homogena betongen 
krävs en isolering på insidan av väggen. Att göra en tilläggsisolering på utsidan är 
omständligt eftersom det endast gäller en del av väggen. U-värdet genom 
betongen beräknas till 2,86 W/m2K, vilket är en hög siffra som förutsäger en dålig 
isoleringsförmåga och bidrar till genomströmning av köldbrygga. Den här delen av 
konstruktionen är i stort behov av förbättring. 
 

 

Alternativ 1 är att tilläggsisolera med 100 mm mineralull som bärs upp med hjälp 
av stålreglar. Mineralullen kläs sedan in med 13 mm gips. Isoleringen täcker även 
en del in över syllen i träregelvägg och förhindrar alternativ transportväg av 
köldbrygga därifrån. U-värdet beräknas då till 0,337 W/m2K vilket är en 
förbättring men inte bra nog i jämförelse med träväggens U-värde (0,295 W/m2K) 
och sandwichväggens U-värde (0,186 W/m2K). Åtgärdens uppbyggnad 
presenteras i figur 90. 
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Figur 90 – Åtgärd snitt A-A, sandwichelement och träyttervägg. Alternativ 1. 

 

Alternativ 2 är att istället tilläggsisolera med 70 mm PIR-isolering (se figur 91) 
som bärs upp i samma princip som i alternativ 1. Med denna lösning sänks U-
värdet ytterligare med ett värde till 0,290 W/m2K. Den här lösningen är mer 
fördelaktig ur U-värdes synpunkt då den får ungefär samma värde som de två 
anslutande väggarna. 
 

 
Figur 91 – Åtgärd snitt A-A, sandwichelement och träyttervägg. Alternativ 2. 

 

Ett frågetecken som dyker upp i båda alternativen är hur långt ner isoleringen 
behöver gå längs med sandwichelementet för att förlänga köldbryggans väg att 
vandra genom betongen. Längden ner på sandwichelementen beräknades i VIP-
Energy till en längd av 600 mm för att förlängning av köldbryggans väg ska vara 
tillräcklig. 
 
Snitt B-B 

I snitt B-B följer samma nästan principlösningar som i A-A eftersom snitten har 
samma uppbyggnad. Eftersom PIR-isoleringen visade sig ha en bättre 
isoleringsförmåga med dessutom en mindre tjocklek så har det alternativet med 
mineralull inte tagits med som förslag i detta snitt. Dock är det alternativet 
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applicerbart även här men det är inget som rekommenderas. Alternativ 1 är det 
samma som alternativ 2 (70mm PIR-isolering) i snitt A-A. Uppbyggnaden 
presenteras i figur 92. 

 
Figur 92 – Åtgärd snitt B-B, sandwichelement och träyttervägg. Alternativ 1. 

 

Alternativ 2 är det samma som föregående alternativ (70mm PIR-isolering), men 
istället för att isoleringen stannar en bit ner på sandwichväggen så fortsätter den 
ända ner till golvet (se figur 93). Att ha detta alternativ som lösning kan ses som 
fördelaktigt dels ur arkitektonisk synvinkel och dels bryts köldbryggan helt. 
Tilläggsisoleringen blir då som en del av väggen istället för en utstickande del längs 
med skarven mellan de båda ytterväggarna. 
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Figur 93 – Åtgärd snitt B-B, sandwichelement och träyttervägg. Alternativ 2. 

 
Träyttervägg och håldäckselement 
 
Håldäcksbjälklaget i del 2 som bryter mellan våning ett och två har en infästning i 
ytterväggen av trä. I det här mötet uppkommer inte väsentliga köldbryggor att 
analysera. Väggen anses ha en god värmekonduktivitet 0,295 W/m2K med och 
inga stora mängder drag av kalluft. Här anses inte några större åtgärder, så som 
tilläggsisolering, vara nödvändiga eller framförallt möjliga att genomföra. Dock 
finns det små och enkla åtgärder för att ytterligare bättre på tätheten mellan 
håldäckselementen och träytterväggen. Den åtgärden är att använda tätningstejp, 
av typ 3M, Knauf W tape eller liknande, som sätt i kanten där väggen och 
håldäcket möter varandra (se figur 94). Fördelen med tejpen är att den inte bygger 
på höjd eller bredd men hjälper till att förhindra eventuell genomströmning av kall 
luft. 

 
Figur 94 – Åtgärd i form av tätningstejp. 



Bilagor 

 

Träyttervägg, håldäckselement och sandwichelement 
 
Detta möte är av samma princip som mellan yttervägg i trä och håldäckselementet, 
det erfordrar samma typ av lösning med tätningstejp. Figur 95 visar placeringen av 
tätningstejpen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 95 – Åtgärd i form av tätningstejp. 
 

 
Ytterväggshörn av sandwichelement 
 
Vid ytterväggshörnet där sandwichelementen möter varandra uppstår en yta som 
består endast av betong då isoleringsskiktet stannar en bit innan hörnet. 
Problematiken med ytterhörnet är att köldbryggor tar sig igenom fogen och det 
homogena skiktet av betong. Den befintliga uppbyggnaden har ett beräknat U-
värde på 0,186 W/m2K. Alternativet i detta är fall för sänkning av U-värdet är att 
tilläggsisolera hörnet med antingen cellplast eller PIR-isolering som med hjälp av 
stålreglar reglas upp. Sedan kan en inklädning ske av t.ex. gips. 
 
Alternativ 1 är att använda förslagsvis 100 mm cellplast med stålreglar och L-
profil av plåt som sätts i hörnet för att stabilisera upp. Avslutningsvis kläs 
uppbyggnaden in med 13mm gips. Denna lösning ger ett U-värde på 0,130 
W/m2K det vill säga en minskning av 30 %. Figur 96 visar den principiella 
uppbyggnaden av tilläggsisoleringen. 
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Figur 96 – Åtgärd med tilläggsisolering av mineralull i hörn. Alternativ 1. 
 
 
Alternativ 2 är samma uppbyggnad som i alternativ 1, men 100mm cellplast byts 
istället ut till förslagsvis 50 mm PIR-isolering (se figur 97). Detta genererar i 
samma U-värde som i alternativ två men har 50 % mindre tjocklek vilket ses som 
fördelaktigt ur dels fuktsynpunkt och dels nyttjas inte allt för mycket av 
byggnadens inneryta. 
 

 
Figur 97 – Åtgärd med tilläggsisolering av mineralull i hörn. Alternativ 2. 
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Sockel mot krypgrund 
 
I del 2 och 3 sträcker sig källarväggarnas sandwichelement ungefär 500 mm 
ovanför markytan. Här bildas en köldbrygga genom betongen eftersom 
sandwichelementets isolering inte går ända upp. Alternativet som kan ge 
förbättring är att på insidan använda 3M-tejp eller liknande som tätar mot 
eventuellt drag av kalluft. På utsidan är förslaget att placera 100mm cellplast från 
den övre delen av sandwichelementet och sedan ungefär en meter ner under mark. 
Detta hjälper till med att förlänga köldbryggans väg in. Cellplasten ska sen 
ytbehandlas med sockelputs med tjocklek på ungefär 10 mm. För att förhindra 
köldbrygga genom syllen kan förslagsvis luftspalten höjas och i luftspalten placeras 
ett droppbleck. Droppbleckets funktion är att avleda vatten från att rinna ner på 
sockeln. I figur 98 illustreras uppbyggnaden av den utvändiga tilläggsisoleringen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 98 – Åtgärd med utvändig tilläggsisolering. Alternativ 1. 

 

Skiljevägg i källare 
 
Källaren i del 2 är inte lika stor som det övre våningsplanet. Det medför att 
ungefär halva delen är en källare och den andra halvan är en krypgrund. Detta 
leder till att både källaren och våningen ovanför angrips av kall luft. 
Håldäckselementen som ligger ovanför krypgrunden har redan ett lager av 
underkantsisolering av cellplast. Den befintliga uppbyggnaden har ett U-värde på 
0,186 W/m2K. Värdet anses inte vara lika kritisk men de alternativa lösningarna 
nedan hjälper närmast att bryta köldbryggan och förlänga dess transportväg. 
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Alternativ 1 
 

För att förhindra en eventuell köldbrygga från krypgrunden till källaren, genom 
den övre betongdelen i elementet, kan en tilläggsisolering göras på utsidan (se 
figur 99). Fördelen med detta är att sandwichelementet hålls varmt. Dessutom 
finns det en åtkomst till utrymmet utan att behöva gräva upp marken vilket är 
problemet med andra källarväggar. Eftersom en tilläggsisolering helst ska utföras 
på utsidan ses detta som ett möjligt alternativ då kostnaden för uppgrävning av 
mark uteblir. Uppbyggnaden består en tilläggsisolering av 100mm cellplast och U-
värdet förbättras till 0,126 W/m2K vilket betyder att isoleringsförmågan har 
förbättras med 30 %. Den främsta fördelen är att köldbryggan stoppas runt 
skarvarna men ger också varmare källarväggar. 
 

 
Figur 99 – Åtgärd med utvändig tilläggsisolering i skiljevägg, källare. Alternativ 1. 

 

 
Alternativ 2 
 

Ett annat alternativ är att tilläggsisolera på insidan med samma uppbyggnad som 
ovan dock med en inklädnad av gipsskiva (se figur 100). U-värdet blir även 
detsamma men ger andra risker. I det fallet bör isoleringen reglas upp med hjälp 
av stålreglar istället för trä. Träreglar är av ett organiskt material som vid 
fuktupptagning kan leda till röta. Tilläggsisoleringen skulle kunna bestå av 
stålreglar tillsammans med 100-150 mm cellplast och sedan en beklädnad av 13 
mm gips. Nackdelen med att isolera på insidan är att det finns risk för 
uppkommande av fukt genom kondensering och därför rekommenderas inte det 
här alternativet framför alternativ 1. Den största risken finns kring skarvarna runt 
om väggen. 
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Figur 100 – Åtgärd med utvändig tilläggsisolering i skiljevägg, källare. Alternativ 2. 

 
 

Fönster   
 
Fönster i taklanternin 
 
Stående träpelare 45x145 mm, virkesklass T24 är monterade mellan varje fönster i 
taklanterninen med ett centrumavstånd på 1500 mm.  I taklanterninen finns 10 
stycken fönsterrutor och 10 stycken träpelare som kan förbättras. Efter att ha 
studerat foton och ritningar förmodas pelarna vara inklädda enligt figur 101. 
Endast ett alternativ har bearbetats fram för att minska energiläckaget i denna 
detalj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 101 – Befintlig träpelare mellan fönster. 
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Alternativ 1 
 
För att förbättra denna detalj kan den vinkelräta träregeln bytas ut mot en 
plåtprofil som i sin tur kan fyllas med ett skikt isolering. På så sätt blir träpelaren 
helt isolerade runt om vilket skulle minska energibehovet. Arbetsinsatsen bedöms 
vara låg eftersom endast är två skikt som måste demonteras. Fördelen med en 
plåtprofil är att det värmeisolerande skiktet får större utrymme. 
 
Då den befintliga regeln ersätts kan det äldre isoleringsmaterialet bytas ut till ett 
mer effektivt isoleringsmaterial. Dessutom kan tätningstejp appliceras bakom 
bottningslisten innan montaget av plåtprofilen utförs. Den isolerade plåtprofilen 
kan sedan kläs in med gips-, träfiberskiva eller likvärdigt skivmaterial. Den 
principiella uppbyggnaden illustreras i figur 102. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 102 – Åtgärd för isolering och tätning av befintlig träpelare. 

 
Plåtprofilen har i alternativet ryggen mot träpelaren. Att föredra vore om profilen 
istället var vänd åt andra hållet. Detta skulle medföra att träpelaren möts av 
isolering istället för plåt. Denna åtgärd bedöms dock vara komplicerad ur 
arbetsutförandets perspektiv. För skalenliga mått se ritning K-40-6-101, bilaga 8. 
 
Då fönsterpartiet i taklanterninen möter sandwichvägg finns ytterligare problem i 
den befintliga industrilokalen. Två olika alternativ har tagits fram för att motverka 
köldbryggan och energiläckaget i detta möte. 
 
Alternativ 1 
 
Den vinkelräta träregeln byts ut mot en plåtprofil. Profilen fylls med isolering och 
skruvas in i betongskiktet. Drevningen förlängs även så att isolering finns mellan 
plåten och betongen (se figur 103). 
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Figur 103 – Åtgärd mellan fönsterparti och väggelement. Alternativ 1. 

 
 
 
Alternativ 2 
 
Utöver ovanstående åtgärder kan även insidan av betongen bekläs med isolering 
(se figur 104). Denna beklädnad skulle minska köldbryggans storlek. Viktigt vid 
denna typ av inklädnad är att reglarna inte består av organiskt material såsom trä. 
Ett alternativ till reglar är att använda sig av mekanisk infästning i betongen. För 
skalenliga mått se ritning K-40-6-101, bilaga 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 104 – Åtgärd isolering och tätning av mellan fönsterparti och väggelement. Alternativ 2. 
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Fönster i träyttervägg 
 
För att ytterligare förstärka den befintliga fogens egenskaper är ett förslag att 
montera en tätningstejp t.ex. 3M All Weather Flashing Tape 8067 eller liknande. 
Tejpen placeras på insidan av fogen och kläs in i ett listverk. Genom att applicera 
denna produkt i fogens insida skapas en permanent lufttätning och fuktvandring 
förhindras även i fogen. Tejpen bidrar även till en reducering av fogens 
energiläckage. 
 
Ett annat alternativ vore att montera ny drevning och montera in en ny 
bottningslist i fogen och därefter applicera tätningstejpen på insidan. Detta skulle 
bidra till ytterligare energieffektivisering, men även en höjd ljudreduktion genom 
fogen som den nya bottningslisten skulle bidra till. Detta alternativ medför att det 
befintliga fönstret demonteras och därefter monteras in i väggen. Nackdelen med 
detta alternativ är att omfattande skador på omgivande fönstersmygar ofta uppstår 
vid av- och påhängning av det befintliga fönstret. Kostnad och tid för 
arbetsutförande skulle även öka. 
 
Ett ytterligare alternativ vore att som ovan montera ny drevning och bottningslist i 
fogen och därefter applicera tätningstejpen på insidan. Skillnaden med det senast 
nämnda alternativet vore att byta ut fönstret mot ett nytt. Detta alternativ skulle 
bidra ytterligare till att minska energiläckaget i hela fönsterkonstruktionen då 
glasets U-värde utgör en betydande del. 
 
Även vid detta alternativ skulle risken för skador på omgivande fönstersmygar 
uppstå. Arbetsutförandets kostnad och tid skulle även här öka samtidigt som 
kostnad för nya fönster tillkommer. 
 
 
Fönster i sandwichelement 
 
Fogens förutsättningar skiljer sig inte vid jämförelse med fogen mellan fönster och 
trävägg. Detta medför att de ovan nämnda alternativen även skulle kunna 
appliceras vid denna konstruktionsdetalj. Vid fönster i sandwichvägg uppstår dock 
ett problem som inte finns i fönster i trävägg. Väggen består här av två 
betongskikt samt ett skikt av isolering. Problemet är att det isolerande skiktet inte 
fortsätter hela väggen upp till fönstret, vilket det gör i träväggen. Detta leder till 
köldbryggor som visas i figur 105. 
 
Detta medför att en kallare del i konstruktionen uppstår runt fönstret. I snittet 
mellan isoleringen och fönstret är det befintliga U-värdet 2,89 W/m2K. Detta kan 
jämföras med de resterande sandwichväggarnas U-värde, vilket är 0,187 W/m2K. 
Snittet är alltså i stort behov av förbättring. För att minska U-värdet i detta snitt 
föreslås två olika alternativ. 
 

 
 



Bilagor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 105 – Befintligt fönster i sandwichvägg. 

 
Alternativ 1 
 
Mellan karm och bruk appliceras tätningstejp och efter det isoleras 
fönstersmygarna runtom. De invändiga delarna runt fönstret kläs in med ett 
värmeisolerande material förslagsvis mineralull, stenull, PUR- eller PIR-cellplast. 
Det isolerande skiktet kläs sedan in med gips, träfiberskiva eller liknande material. 
Den isolerande skivan monteras antingen in med hjälp av stålreglar eller med hjälp 
av mekanisk infästning in i betongskiktet. Åtgärden illustreras i figur 106. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 106 – Åtgärd för isolering och tätning av fönster i sandwichvägg. Alternativ 1. 

 
Med denna lösning motverkas dock inte köldbryggan helt. Däremot får 
köldbryggan en längre väg att vandra vilket sänker dess inverkan på energiläckaget. 
Ur en estetisk synvinkel kan detta förslag vara bristande. 
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Beklädnaden skapar en låda runtom fönstret som kommer noteras av de som 
använder byggnaden. Tjockleken på den invändiga beklädnaden har stor betydelse 
för den estetiska påverkan. Det finns fönster som har en cirkulär geometri vilket 
kan försvåra arbetsutförandet vid beklädnaden. 
 
Vid invändig beklädnad med 50 mm PIR-cellplast och 9 mm träfiberskiva kan U-
värdet i snittet sänkas till 0,386 W/m2K. Det motsvarar en minskning av U-värdet 
med cirka 87 %. Trots att denna inklädnad består av högt värmeisolerande 
material kommer den inte nära de resterande sandwichväggarnas U-värde, vilket är 
0,187 W/m2K. 
 
Alternativ 2 
 
För att ytterligare minimera det befintliga energiläckaget kan hela betongväggens 
insida tilläggsisoleras. Viktigt vid detta alternativ är att det isolerande materialet är 
brandsäkert, såsom mineralull, stenull, PIR- eller PUR-cellplast. De reglar som bär 
upp det tilläggsisolerande skiktet inte får bestå organiskt material eftersom de då 
kan angripas av fuktskador. Därför rekommenderas stålreglar eller mekanisk 
infästning i betongen. 
 
Vid isolering av resterande delar av väggen ökar dess U-värde. Vid invändig 
beklädnad med 50 mm PIR-cellplast och 9 mm träfiberskiva kan U-värdet sänkas 
till 0,159 W/m2K. Det motsvarar en minskning av U-värdet med cirka 15 %. För 
skalenliga mått se ritning K-40-6-101, bilaga 8. Figur 107 visar uppbyggnaden av 
alternativ 2. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 107 – Åtgärd för isolering och tätning av fönster i sandwichvägg. Alternativ 2. 
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LT-pelare i träyttervägg 
 
Pelaren står på håldäcksbjälklaget som i sin tur vilar på väggelement av sandwich. 
LT-pelarens läge i träregelväggen är svår att tyda i de ritningar som används vid 
dokumentstudien. Det alternativet som finns med hänseende till träväggens 
tjocklek, vilket är 170 mm, är att pelaren står på den bärande delen av 
sandwichelementen. Alltså ca 110 mm innanför väggen och 70 mm utanför 
träväggen. Den befintliga detaljen har ett U-värde på 0,357 W/m2K efter 
beräkning utifrån och in genom LT-pelaren. 
 
Det höga U-värdet leder till att en köldbrygga skapas vid pelaren eftersom kall luft 
kan tränga igenom vid det läget. Problematiken som uppstår är kring hur 
mineralullen bryts i väggen. Genom pelaren och de springor som uppstår kan kall 
luft leta sig in i byggnaden. Mellan LT-pelaren och den yttre gipsskivan bildas ett 
hålrum på 50 mm som antigen fylls igen med isolering av typen lösull eller lämnats 
öppet. Eftersom det inte finns en detaljritning som styrker det ena eller det andra 
alternativet så görs ett antagande att hålrummet är igenfyllt med motsvarande 
isolering. Ett alternativ för att minimera köldbryggan är att klä in pelaren med ett 
isoleringsmaterial, Strävan är att hitta ett så tunt lager isolering möjligt som ändå 
har ett lågt λ-värde. 
 

Alternativ 1 är att klä in LT-pelaren med 80 mm mineralull och därefter en skiva 
av gips 13 mm. Mellan mineralull och LT-pelaren placeras en ångspärr som 
kopplas ihop med den befintliga ångspärren i träytterväggen. Den sammanlagda 
tjockleken på tilläggsisoleringen blir då 93 mm (se figur 108). Detta genererar i ett 
nytt U-värde som beräknas till 0,204 W/m2K som bidrar till en minskning med 43 
%. 
 

 
Figur 108 – Åtgärd för att minska köldbrygga genom LT-pelare. Alternativ 1. 
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Alternativ 2 är att klä in LT-pelaren med 50 mm PIR-isolering och därefter en 
skiva av gips 13 mm. Här placeras, som i alternativ 1, också en ångspärr mellan 
PIR-isolering och LT-pelaren. Den totala tjockleken blir då 63 mm och får då ett 
nytt U-värde som blir 0,200 W/m2K, vilket är likvärdigt med alternativ 1. 
Uppbyggnaden presenteras i figur 109. 

 
Figur 109 – Åtgärd för att minska köldbrygga genom LT-pelare. Alternativ 2. 

 
Fördelen med att välja PIR som isoleringsmaterial framför mineralull är att med 
två tredjedelar av mineralullens tjocklek uppnår PIR samma U-värde. Detta kan 
vara en fördel ur en ren estetisk utgångspunkt då en PIR-isolering tar upp mindre 
yta än alternativet med mineralull. Dock bör man se över kostnadsfrågan då PIR 
är ett dyrare alternativ. Med båda alternativen sänks U-värdet med ca 43 % men 
tjockleken skiljer med 30mm.  
 

Källarvägg 
 
Källarväggen består av sandwichelement som är av likadant element som är 
genomgående i hela byggnaden. Den befintliga uppbyggnadens U-värde har 
beräknats till 0,187 W/m2K. 
 
Alternativ 1 - utvändig tilläggsisolering 
 
Ett alternativ för att förbättra värmeutsläpp i källarväggen är att tilläggsisolera med 
utvändig värmeisolering som hjälper till att hålla väggen torr, varm och i ungefär 
samma temperatur som källaren. Väggen kan då torka ut inåt. Isoleringsmaterialet 
bör bestå av ett diffusionsöppet material så att vattenånga kan ta sig ut genom 
materialet, t.ex. 100 cellplast av typen XPS eller markskiva av mineralull. Skulle en 
markskiva av mineralull väljas så krävs det att fuktskydd och väggdränering läggs 
eftersom isoleringsmaterialet har en begränsad dräneringsförmåga. Att gräva upp 
och tilläggsisolering kring grundmur är kostsamt och utförs vanligen oftast i 
samband med en annan åtgärd, t.ex. vid fuktskador. 
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Det nya U-värdet beräknas därmed bli 0,116 W/m2K, vilket resulterar i en 
förbättring med 38 %. Uppbyggnaden av alternativ 1 visas i figur 110. 
 

 
Figur 110 – Åtgärd med utvändig tilläggsisolering. Alternativ 1. 

 
 
 
 
 
Alternativ 2 - invändig tilläggsisolering 
 
Att genomföra en invändig tilläggsisolering av källargrunden ses som en riskfylld 
lösning då källarytterväggen blir kall och nedkyld vilket kan leda till kondens som 
orsaker fuktproblem. Skulle denna metod ändå övervägas är det viktigt ur 
fuktsynpunkt att inte att välja träreglar som är ett organiskt material utan istället 
plåtreglar direkt mot grundyttermur och sedan isolering av cellplast. Vid samma 
mängd tilläggsisolering likt Alternativ 1, ger även detta alternativ ett nytt U-värde 
på 0,116 W/m2K. Alternativ 2 illustreras i figur 111. 
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Figur 111 – Åtgärd med invändig tilläggsisolering. Alternativ 2. 

 
Det alternativet som skulle vara aktuellt för projektet Dalern är att genomföra en 
utvändig tilläggsisolering eftersom en invändig isolering skulle innebära höga 
risker för fukt. Detta är dock som sagt en mycket kostsam ingripande men skulle 
ses som väldigt intressant och nödvändig åtgärd ifall en omdränering skulle vara 
aktuellt och därmed utföra detta samtidigt.   
 

Källargolv 
 
Byggnaden vilar på mark av morän, vilket har varit av betydelse vid U-
värdeberäkning. Grundplatta vid del 2 har ett U-värde på 0,241 W/m2K 
respektive 0,233 W/m2K för grundplatta vid del 3. Alternativen som finns för att 
kunna förbättra den delen av konstruktionen är med hjälp av antingen 
överliggande eller underliggande tilläggsisolering. En underliggande isolering är det 
alternativ som är det absolut bästa eftersom det bidrar till att behålla en varm och 
torr betongplatta och risken för fukt minskar avsevärt. Figur 112 visar 
uppbyggnaden av det befintliga källargolvet. 

 
Figur 112 – Befintlig detalj över källargolv. 
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Eftersom det är kostsamt och näst intill omöjligt att ändra isoleringen i 
grundplattan, skulle ett renoveringsalternativ vara tilläggsisolering över 
grundplattan. Dock medför detta en ökad risk för fukt och dessutom förlorad 
höjd till första våningsplanet. I arbetslokaler är kravet på rumshöjden minst 2,4 
meter143. Det finns en risk att vattenånga från inomhusluften bildas vid 
ytterväggskanterna eftersom plattan blir kall under vintern. Viktigt att tänka på är 
otätheter som uppkommer mellan golv och yttervägg. Med hjälp av ordentlig 
kantisolering är den risken dock liten.  
 

Att tilläggsisolera undersidan av källargolvet är en omöjlig åtgärd, vilket lämnar det 
enda alternativet till en tilläggsisolering av ovansidan. Det som behöver utredas då 
är ifall det är möjligt utan att inkräkta på kravet på rumshöjden och ifall risken för 
fuktproblem är för hög. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
143

 Boverket.se (2014) Krav på rumshöjd vid lokaler, kap 3:3113. 

https://rinfo.boverket.se/BBR%5CPDF%5CBFS2014-3-BBR-21.pdf (Acc. 2015-01-15) 
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Befintligt
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Befintligt Klimatskal Dalern Datum: 2015-01-20
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Projektfil: C:\Users\sara.brandstrom\Desktop\Befintligt.VI
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Företag: Företag

INDATA

Allmänt
Beräkningsperiod - Dag 1 - 365
Solreflektion från mark 30.00 %
Vindhastighet % av klimatdata S:70  SV:70  V:70  NV:70  N:70  NO:70  O:70  SO:70
Lufttryck 1000 hPa
Horisontvinkel mot markplan S:20  SV:20  V:20  NV:20  N:20  NO:20  O:20  SO:20 °
Formfaktor för vindtryck 0:0.70  45:0.50  90:-0.60  135:-0.50  180:-0.50  TAK:-0.00
Vridning av byggnad 0 °
Verksamhetstyp Ej Bostad
Ventilationsvolym 0.0 [m³]
Golvarea 1816.5 [m²]
Markegenskap Värmeledningstal:
Silt, icke dränerad sand ,icke dränerat grus.

2.3 [W/m*K]

Klimatdata
STOCKHOLM 1996-2005 Latitud 59.4 grader

Högsta värde Medelvärde Lägsta värde
Utetemperatur 30.2 7.5 -18.2 °C
Vindhastighet 13.5 3.3 0.0 m/s
Solstrålning global 905.0 111.8 0.0 W/m²
Relativ fuktighet 100.0 74.3 27.0 %

Aktuellt Hus

Byggdelstyper 1-dimensionella - Katalog
Byggdelstyp Material

Från utsida
till insida

Skikt-
tjocklek
m

Värme-
ledningstal
W/m,K

Densitet
 kg/m³

Värme-
kapacitet
J/kgK

U-värde
W/m²K

Delta-
U-värde
W/m²K

Otäthets-
faktor q50
l/s,m²

Sol-
absorp-
tion
%

Golv Btg 80 Mineralull 39 0.050 0.039 80 840 0.667 0.010  0.10  0.00
Betong Normal RH 0.080 1.700 2300 800

Vägg Btg SW 300 Betong Normal RH 0.050 1.700 2300 800 0.187 0.040  0.80 50.00
Cellplast 39 0.200 0.039 25 1400
Betong Normal RH 0.050 1.700 2300 800

Trävägg Gipsskiva 0.013 0.220 900 1100 0.274 0.000  0.40 50.00
Reglar s600 0.150 0.045 87 961
Gipsskiva 0.013 0.220 900 1100

Håldäck Cellplast 39 0.100 0.039 25 1400 0.346 0.010  0.10  0.00
Betong Normal RH 0.270 1.700 2300 800

Tak Sandwich Betong Normal RH 0.050 1.700 2300 800 0.187 0.010  0.50 70.00
Cellplast 39 0.200 0.039 25 1400
Betong Normal RH 0.050 1.700 2300 800

Tak trä Gipsskiva 0.009 0.220 900 1100 0.174 0.010  0.80 70.00
Reglar s600 0.200 0.045 87 961
Reglar s600 0.045 0.045 87 961
Gipsskiva 0.013 0.220 900 1100
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Byggdelstyper 2-dimensionella - Katalog
Byggdelstyp Psi-

värde
W/mK

Bredd
  m

Otäthets-
faktor q50
l/s,m²

Sol-
absorp-
tion
%

Byggdelstyp Psi-
värde
W/mK

Bredd
  m

Otäthets-
faktor q50
l/s,m²

Sol-
absorp-
tion
%

Ytterhörn  SW 1.053 tak del2-fönster del 1.651
Skiljevägg-håldäck 0.652 LT-pelare trä 0.226
Fönster SW 0.924 0.200  0.00  0.00 SW-trävägg 1.031
Taknock del 3 1.067 Källarvägg 0.383
lanternin-swtak 0.950 0.600  0.50 50.00 Sockel-håldäck-trä 1.263

Byggnadsdelar - Väggar, bjälklag
Benämning Byggdelstyp Orien-

tering
Mängd
Area m²
Längd m
Antal  st

Lägsta
nivå
m

Högsta
nivå
m

Angräns-
ande
temp
°C

Andel av
total
värmeeffekt
%

U- Psi- Chi-
värde
med mark
och D-U

vägg vån 1 del 3 Vägg Btg SW 300 NORR 134.5m²   3.2   7.4     0 0.227 W/m²K
Vägg källare -del3 Vägg Btg SW 300 NORR 116.0m²   0.0   3.2     0 0.227 W/m²K
Vägg hela -del3 Vägg Btg SW 300 SÖDER 152.5m²   0.0   9.9     0 0.227 W/m²K
Vägg hela -del3 Vägg Btg SW 300 VÄSTER 115.0m²   0.0   8.6     0 0.227 W/m²K
Vägg hela -del2 Trävägg VÄSTER 34.0m²   3.5   6.6     0 0.274 W/m²K
Vägg hela -del3 Vägg Btg SW 300 ÖSTER 96.0m²   0.0   8.6     0 0.227 W/m²K
Källarvägg del2 Vägg Btg SW 300 ÖSTER 10.2m²   0.0   2.5     0 0.227 W/m²K
Vägg hela -del2 Trävägg ÖSTER 65.0m²   1.0   6.6     0 0.274 W/m²K
Golv del 2 Golv Btg 80 KG 0-6 m 144.0m²   0.0   0.0     0 0.281 W/m²K
Golv del 2 Golv Btg 80 KG >6 m 111.0m²   0.0   0.0     0 0.246 W/m²K
Golv del 3 Golv Btg 80 KG 0-6 m 144.0m²   0.0   0.0     0 0.281 W/m²K
Golv del 3 Golv Btg 80 KG >6 m 360.0m²   0.0   0.0     0 0.246 W/m²K
Tak SW del 3 Tak Sandwich TAK 515.0m²   8.6   8.6     0 0.197 W/m²K
Tak SW del 2 Tak Sandwich TAK 433.0m²   6.5   6.5     0 0.197 W/m²K
Tak trä del 2 Tak trä TAK 105.0m²   8.0   8.0     0 0.184 W/m²K
Skiljevägg källare d Vägg Btg SW 300 VÄSTER 54.5m²   0.0   3.5     0 0.227 W/m²K
Håldäck del 2 Håldäck INNER 266.0m²     0
SW vägghörn del3 Ytterhörn  SW SYDVÄST 9.9m   0.0   9.9     0 1.053 W/mK
SW vägghörn del3 Ytterhörn  SW SYDOST 9.9m   0.0   9.9     0 1.053 W/mK
skiljevägg-håldäck d Skiljevägg-håldäck VÄSTER 16.2m   0.0   3.5     0 0.652 W/mK
LT-pelare trä LT-pelare trä VÄSTER 6.2m   0.0   3.1     0 0.226 W/mK
LT-pelare trä LT-pelare trä ÖSTER 9.6m   1.0   6.6     0 0.226 W/mK
SW vägghörn del3 Ytterhörn  SW NORDVÄST 4.2m   3.2   7.4     0 1.053 W/mK
SW vägghörn del3 Ytterhörn  SW NORDOST 4.2m   3.2   7.4     0 1.053 W/mK
Källar Y-hörn del 3 Ytterhörn  SW NORDVÄST 3.2m   0.0   3.2     0 1.053 W/mK
Källar Y-hörn del 3 Ytterhörn  SW NORDOST 3.2m   0.0   3.2     0 1.053 W/mK
Taknock del 3 Taknock del 3 SÖDER 36.9m   9.9   9.9     0 1.067 W/mK
Lanterning-SWtak lanternin-swtak VÄSTER 16.8m   6.5   6.5     0 0.950 W/mK
takdel2-fönster tak del2-fönster del NORR 25.8m   6.5   6.5     0 1.651 W/mK
SW-trävägg SW-trävägg ÖSTER 10.3m   0.7   6.6     0 1.031 W/mK
Källarvägg Källarvägg ÖSTER 4.1m   0.0   3.5     0 0.383 W/mK
Sockel Sockel-håldäck-trä VÄSTER 16.2m   1.2   3.2     0 1.263 W/mK
Sockel del2 Vägg Btg SW 300 ÖSTER 9.4m²   0.0   3.5     0 0.227 W/m²K
Sockel del2 Vägg Btg SW 300 VÄSTER 16.2m²   2.0   3.0     0 0.227 W/m²K
Fönster i SW Fönster SW NORR 14.0m   3.7   6.0     0 0.924 W/mK
Fönster i SW Fönster SW VÄSTER 9.0m   3.6   5.8     0 0.924 W/mK
Fönster i SW Fönster SW ÖSTER 11.0m   3.2   5.8     0 0.924 W/mK
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Byggnadsdelar - Fönster, dörrar, ventiler
Benämning Byggdelstyp Orien-

tering
Area
m²

Glas-
andel
 %

Sol-
transm.
Total
  %

Sol
transm.
Direkt
  %

U-värde
W/m²K

Lägsta
nivå
m

Högsta
nivå
m

Otäthets-
faktor q50
l/s,m²

Sol-
skydd

Glasytor del 3 2-Glas 1+1 100% NORR 13.0 80 76 61 2.70 4.0 5.7 0.80
Glasytor del 3 2-Glas 1+1 100% VÄSTER 4.2 80 76 61 2.70 3.9 5.5 0.80
Glasytor del 3 2-Glas 1+1 100% ÖSTER 7.5 80 76 61 2.70 3.5 5.5 0.80
Glasytor del 2 2-Glas 1+1 100% VÄSTER 17.0 80 76 61 2.70 4.0 5.5 0.80
Glasytor del 2 2-Glas 1+1 100% ÖSTER 29.0 80 76 61 2.70 1.2 8.2 0.80
Dörryta del 3 Dörr NORR 7.0 0 0 0 2.00 2.0 4.0 0.80
Dörryta del 3 Dörr SÖDER 1.5 0 0 0 2.00 7.0 8.0 0.80
Dörryta del 3 Dörr ÖSTER 16.0 0 0 0 2.00 0.0 2.1 0.80
Dörryta del 2 Dörr VÄSTER 2.3 0 0 0 2.00 0.3 2.2 0.80

Driftdata
Driftfalls-
benämning

Verksam-
hets-
energi
rumsluft
W/m²

Verksam-
hets-
energi
rumsluft
W/lgh

Verksam-
hets-
energi
extern
W/m²

Fastig-
hets-
energi
rumsluft
W/m²

Fastig-
hets-
energi
extern
W/m²

Person-
värme
W/m²

Tapp-
varm-
vatten
W/m²

Tapp-
varm-
vatten
W/lgh

Högsta
rums-
temp
°C

Lägsta
rums-
temp
°C

Kontor 22 Dag 15.00 0.00 0.70 1.00 0.40 0.30 2.85 0.00 24.00 22.00
Kontor 22 Natt 1.00 0.00 0.70 0.20 0.00 0.00 1.00 0.00 27.00 22.00

Drifttider
Driftfalls-
benämning

Vecko-
dagar

Vecko-
nummer

Tid Driftfalls-
benämning

Vecko-
dagar

Vecko-
nummer

Tid

Kontor 22 Dag Måndagar 1 - 27 7 - 18 Tisdagar == Måndagar
Kontor 22 Natt Måndagar 1 - 27 0 - 7 Onsdagar == Måndagar
Kontor 22 Natt Måndagar 1 - 27 18 - 24 Torsdagar == Måndagar
Kontor 22 Natt Måndagar 28 - 30 0 - 24 Fredagar == Måndagar
Kontor 22 Dag Måndagar 31 - 53 7 - 18 Kontor 22 Natt Lördagar 1 - 53 0 - 24
Kontor 22 Natt Måndagar 31 - 53 0 - 7 Söndagar == Lördagar
Kontor 22 Natt Måndagar 31 - 53 18 - 24

Ventilationsaggregat
Aggregat-
benämning

Tilluft
Fläkttryck
  Pa

Tilluft
Verkn.gr
  %

Frånluft
Fläkttryck
  Pa

Frånluft
Verkn.gr
  %

Reglerfall

Aggregat 500.00 75.00 500.00 75.00 test 2

Reglerfall
Reglerfall Reglertyp Utetemperatur L Reglervärde L Utetemperatur H Reglervärde H
test 2 Lägsta temperatur 0.00 °C 18.00 °C 20.00 °C 18.00 °C
test 2 Högsta temperatur -20.00 °C 20.00 °C 20.00 °C 20.00 °C
test 2 Återvinning -20.00 °C 75.00 % 0.00 °C 85.00 %
test 2 Kylåtervinning
test 2 Värmeförsörjning värmesystem

Ventilationsaggregat - Drifttider och flöden
Aggregat-
benämning

Vecko-
dagar

Tilluft
l/s,m²

Frånluft
l/s,m²

Vecko-
nummer

Starttid-Sluttid

Aggregat
Måndagar 0.350 0.350 1 - 27 7 - 18
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Ventilationsaggregat - Drifttider och flöden
Aggregat-
benämning

Vecko-
dagar

Tilluft
l/s,m²

Frånluft
l/s,m²

Vecko-
nummer

Starttid-Sluttid

Måndagar 0.350 0.350 31 - 53 7 - 18
Tisdagar == Måndagar
Onsdagar == Måndagar
Torsdagar == Måndagar
Fredagar == Måndagar
Lördagar == Måndagar
Söndagar == Måndagar

Värme och kyla

Värmepump: NIBE F1145/1245-5 kW Andel av totalt vattenflöde 100.0 %
Ackumulatortank 0.0 Seriekopplad
NIBE F1145/1245-5 kW
Köldmediatyp R407C
Typ av värmepump Frånluftsvärme
Lägsta temperatur kalla sidan -8.0 °C
Högsta temperatur varma sidan 61.0 °C
Värme till tappvarmvatten
Värme till värmeystem
Avgiven effekt 4650.0 W
Värmefaktor 4.1
Temperatur varma sidan 35.0 °C
Temperatur kalla sidan 0.0 °C
Provningsstandard EN 14511 Inklusive cirkulationspumpar och fläktar
El till köldbärarpump 1.5 %
El cirkpump värmesystem 0.4 %
Prioritering av värmesystem

Värmesystem Driftspunkt 1 Driftspunkt 2

Utetemperatur -20.0 20.0
Framledningstemperatur 55.0 20.0
Returtemperatur 45.0 20.0
TAPPVARMVATTEN
Kallvattentemperatur 8.0  [°C]
Varmvattentemperatur 55.0  [°C]

ÖVRIGT
El cirkpump värmesystem 0.00 % av energiförsörjning till rum och luft
Lägsta dimensionerande utetemperatur för uppvärmning -20.0 °C
Högsta dimensionerande utetemperatur för komfortkyla 100.0 °C
Passiv kyla
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Utetemp

0.0

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

30.20

-18.20

Sol

0.0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

905.00
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Vind

0.0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

13.50

Relativ fuktighet

0.0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

100.00

RESULTAT

Beräkningsdatum 2015-01-29 10:51:29
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Detaljerat Resultat
Aktuellt hus med aktuell drift
Period Avgiven energi kWh Tillförd energi kWh

 (23)  (24)  (21)  (28)  (22)  (27)  (20)  (19)  (29)  (18)  (25)  (45)  (33)  (34)
Trans-
mis-
sion

Luft-
läck-
age

Venti-
lation

Spill-
vatten

Passiv
kyla

Sol-
energi
fönster

Åter-
vinning
vent.

Åter-
vinning
VP

Åter-
vinning
tappvv.

Sol-
fång-
are

Person-
värme

Process-
energi
till rum

Värme-
försörj-
ning

Elför-
sörj-
ning

Mån 1 16681 2181 6138 2165 0 110 4706 0 0 0 132 8128 13806 289
Mån 2 15383 2073 5517 1960 0 273 4263 0 0 0 120 7379 12638 261
Mån 3 15070 1837 5254 2165 104 982 3922 0 0 0 132 8128 11392 289
Mån 4 11274 1228 3831 2121 586 1891 2700 0 0 0 132 8075 6922 280
Mån 5 8061 756 2621 2128 2666 2975 1520 0 0 0 126 7832 4123 289
Mån 6 5195 433 1656 2121 5010 3168 633 0 0 0 132 8075 2525 280
Mån 7 3993 272 290 1647 2560 2999 18 0 0 0 48 3988 1685 93
Mån 8 3829 260 997 2128 5696 2258 156 0 0 0 126 7832 2181 289
Mån 9 6612 566 2277 2121 2718 1206 1275 0 0 0 132 8075 3733 280
Mån 10 10480 1087 3843 2165 591 395 2713 0 0 0 132 8128 7004 289
Mån 11 12943 1528 4910 2084 0 138 3535 0 0 0 126 7780 9830 280
Mån 12 15755 2038 5906 2202 0 72 4488 0 0 0 138 8423 12507 289
Summa 125276 14260 43241 25006 19932 16467 29929 0 0 0 1475 91844 88346 3208

Nyckeltal
Aktuellt hus
Aktuell drift

Inre värmekapacitet 48.19  [Wh/m²°C]
Yttre värmekapacitet 28.53  [Wh/m²°C]
Medeltemperatur 22.00  [°C]
Medelvärde ventilation 0.15 l/s,m²
Processenergi medel 6.60  [W/m²]
Personvärme medel 0.09  [W/m²]
Omslutningsarea 2729.68  [m²]
Omsl. area x U-Värde(BBR16) 1046.37 W/K
Luftläckage vid 50 Pa 1319.98  [l/s]
Invändigt tryck medel -3.9  [Pa]
Specifik fläkteffekt 1.3  [kW/(m³/s)]
Omslutnings-/Golv-area 1.50
Area fönster+dörrar/Golvarea 0.14

Jämförelse mot krav enligt BBR
Beräknat värde Tillåtet värde

Jämförelse mot BBR19
U-värde 0.383 0.600 W/(m²K)
Energianvändning 187 80 kWh/(m²år)
Värmeförsörjning 180.1 kWh/(m²år)
El till fläktar 1.8 kWh/(m²år)
Övrig fastighetsel 5.0 kWh/(m²år)
Atemp: 1816.5 m²
Klimatzon BBR19 III
Verksamhetstyp:Ej Bostad
Ventilation: 0.15 l/(s m²)
Verkningsgrad värmeförsörjning: 27.00 %
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Energibalans
Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²
Avgiven energi
(23)Transmission 125276 68.97
(24)Luftläckage 14260 7.85
(21)Ventilation 43241 23.80
(28)Spillvatten 25006 13.77
(22)Passiv kyla 19932 10.97

Tillförd energi
(27)Solenergi genom fönster 16467 9.07
(20)Återvinning ventilation 29929 16.48
(29)Återvinning till tappvarmvatten 0 0.00
(19)Återvinning värmepump 0 0.00
(18)Solfångare 0 0.00
(45)Processenergi till rum 91844 50.56
(25)Personvärme 1475 0.81
(34)Elförsörjning 3208 1.77
(33)Värmeförsörjning 88346 48.64

Tillförd energi

Sol genom fönster (7%)
Återvinning ventilation (13%)
Processenergi rumsluft (40%)
Personvärme (1%)
Elförsörjning (1%)
Värmeförsörjning(38%)
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Avgiven energi

Transmission (55%)
Luftläckage (6%)
Ventilation (19%)
Spillvatten (11%)
Passiv kyla(9%)

Energibalans - Diagram

Avgiven energi per vecka

Tillförd energi per vecka

0.0

1 13 26 39 52

7434.01

7395.32

Transmission
Luftläckage
Ventilation
Spillvatten
Passiv kyla

Sol genom fönster
Återvinning ventilation
Återvinning värmepump
Återvinning till tappvv
Återvinning solfångare
Processenergi rumsluft
Personvärme
Elförsörjning
Värmeförsörjning
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INDATA

Allmänt
Beräkningsperiod - Dag 1 - 365
Solreflektion från mark 30.00 %
Vindhastighet % av klimatdata S:70  SV:70  V:70  NV:70  N:70  NO:70  O:70  SO:70
Lufttryck 1000 hPa
Horisontvinkel mot markplan S:20  SV:20  V:20  NV:20  N:20  NO:20  O:20  SO:20 °
Formfaktor för vindtryck 0:0.70  45:0.50  90:-0.60  135:-0.50  180:-0.50  TAK:-0.00
Vridning av byggnad 0 °
Verksamhetstyp Ej Bostad
Ventilationsvolym 0.0 [m³]
Golvarea 1816.5 [m²]
Markegenskap Värmeledningstal:
Silt, icke dränerad sand ,icke dränerat grus.

2.3 [W/m*K]

Klimatdata
STOCKHOLM 1996-2005 Latitud 59.4 grader

Högsta värde Medelvärde Lägsta värde
Utetemperatur 30.2 7.5 -18.2 °C
Vindhastighet 13.5 3.3 0.0 m/s
Solstrålning global 905.0 111.8 0.0 W/m²
Relativ fuktighet 100.0 74.3 27.0 %

Aktuellt Hus

Byggdelstyper 1-dimensionella - Katalog
Byggdelstyp Material

Från utsida
till insida

Skikt-
tjocklek
m

Värme-
ledningstal
W/m,K

Densitet
 kg/m³

Värme-
kapacitet
J/kgK

U-värde
W/m²K

Delta-
U-värde
W/m²K

Otäthets-
faktor q50
l/s,m²

Sol-
absorp-
tion
%

Golv Btg 80 Mineralull 39 0.050 0.039 80 840 0.667 0.010  0.10  0.00
Betong Normal RH 0.080 1.700 2300 800

Vägg Btg SW 300 Cellplast 39 0.100 0.039 25 1400 0.126 0.040  0.80 50.00
Betong Normal RH 0.050 1.700 2300 800
Cellplast 39 0.200 0.039 25 1400
Betong Normal RH 0.050 1.700 2300 800

Trävägg Gipsskiva 0.013 0.220 900 1100 0.274 0.000  0.40 50.00
Reglar s600 0.150 0.045 87 961
Gipsskiva 0.013 0.220 900 1100

Håldäck Cellplast 39 0.100 0.039 25 1400 0.346 0.010  0.10  0.00
Betong Normal RH 0.270 1.700 2300 800

Tak Sandwich Taboard ROB 80 0.030 0.038 80 840 0.163 0.010  0.50 70.00
Betong Normal RH 0.050 1.700 2300 800
Cellplast 39 0.200 0.039 25 1400
Betong Normal RH 0.050 1.700 2300 800

Tak trä Gipsskiva 0.009 0.220 900 1100 0.174 0.010  0.80 70.00
Reglar s600 0.200 0.045 87 961
Reglar s600 0.045 0.045 87 961
Gipsskiva 0.013 0.220 900 1100

Skiljevägg förbättri Cellplast 39 0.100 0.039 25 1400 0.126 0.040  0.80 50.00
Betong Normal RH 0.050 1.700 2300 800
Cellplast 39 0.200 0.039 25 1400
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Byggdelstyper 1-dimensionella - Katalog
Byggdelstyp Material

Från utsida
till insida

Skikt-
tjocklek
m

Värme-
ledningstal
W/m,K

Densitet
 kg/m³

Värme-
kapacitet
J/kgK

U-värde
W/m²K

Delta-
U-värde
W/m²K

Otäthets-
faktor q50
l/s,m²

Sol-
absorp-
tion
%

Betong Normal RH 0.050 1.700 2300 800
Sockel förbättring Cellplast 39 0.100 0.039 25 1400 0.126 0.040  0.80 50.00

Betong Normal RH 0.050 1.700 2300 800
Cellplast 39 0.200 0.039 25 1400
Betong Normal RH 0.050 1.700 2300 800

Byggdelstyper 2-dimensionella - Katalog
Byggdelstyp Psi-

värde
W/mK

Bredd
  m

Otäthets-
faktor q50
l/s,m²

Sol-
absorp-
tion
%

Byggdelstyp Psi-
värde
W/mK

Bredd
  m

Otäthets-
faktor q50
l/s,m²

Sol-
absorp-
tion
%

Ytterhörn  SW 1.200 Taknock del 3 förbät 1.227 0.600  0.50 50.00
Fönster SW 0.704 0.200  0.00  0.00 lanternin-swtak förb 0.713 0.600  0.50 50.00
Källarvägg 0.383 tak del2-fönster för 0.544 0.600  0.50 50.00
Ytterhörn SW PIR 0.503 0.300  0.50 50.00 SW-trävägg förbättri 0.712 0.300  0.50 50.00
Skiljevägg-håldäck f 0.204 0.600  0.50 50.00 Sockel-håldäck-trä f 0.683 0.300  0.50 50.00
LT-pelare trä förbät 0.274 0.170  0.80 50.00

Byggnadsdelar - Väggar, bjälklag
Benämning Byggdelstyp Orien-

tering
Mängd
Area m²
Längd m
Antal  st

Lägsta
nivå
m

Högsta
nivå
m

Angräns-
ande
temp
°C

Andel av
total
värmeeffekt
%

U- Psi- Chi-
värde
med mark
och D-U

vägg vån 1 del 3 Vägg Btg SW 300 NORR 134.5m²   3.2   7.4     0 0.166 W/m²K
Vägg källare -del3 Vägg Btg SW 300 NORR 116.0m²   0.0   3.2     0 0.166 W/m²K
Vägg hela -del3 Vägg Btg SW 300 SÖDER 152.5m²   0.0   9.9     0 0.166 W/m²K
Vägg hela -del3 Vägg Btg SW 300 VÄSTER 115.0m²   0.0   8.6     0 0.166 W/m²K
Vägg hela -del2 Trävägg VÄSTER 34.0m²   3.5   6.6     0 0.274 W/m²K
Vägg hela -del3 Vägg Btg SW 300 ÖSTER 96.0m²   0.0   8.6     0 0.166 W/m²K
Källarvägg Vägg Btg SW 300 ÖSTER 10.2m²   0.0   2.5     0 0.166 W/m²K
Vägg hela -del2 Trävägg ÖSTER 65.0m²   1.0   6.6     0 0.274 W/m²K
Golv del 2 Golv Btg 80 KG 0-6 m 144.0m²   0.0   0.0     0 0.281 W/m²K
Golv del 2 Golv Btg 80 KG >6 m 111.0m²   0.0   0.0     0 0.246 W/m²K
Golv del 3 Golv Btg 80 KG 0-6 m 144.0m²   0.0   0.0     0 0.281 W/m²K
Golv del 3 Golv Btg 80 KG >6 m 360.0m²   0.0   0.0     0 0.246 W/m²K
Tak SW del 3 Tak Sandwich TAK 515.0m²   8.6   8.6     0 0.173 W/m²K
Tak SW del 2 Tak Sandwich TAK 433.0m²   6.5   6.5     0 0.173 W/m²K
Tak trä del 2 Tak trä TAK 105.0m²   8.0   8.0     0 0.184 W/m²K
Skiljevägg källare d Skiljevägg förbättri VÄSTER 54.5m²   0.0   3.5     0 0.166 W/m²K
Håldäck del 2 Håldäck INNER 266.0m²     0
SW vägghörn del3 Ytterhörn SW PIR SYDVÄST 9.9m   0.0   9.9     0 0.503 W/mK
SW vägghörn del3 Ytterhörn SW PIR SYDOST 9.9m   0.0   9.9     0 0.503 W/mK
skiljevägg-håldäck d Skiljevägg-håldäck f VÄSTER 16.2m   0.0   3.5     0 0.204 W/mK
LT-pelare trä LT-pelare trä förbät VÄSTER 6.2m   0.0   3.1     0 0.274 W/mK
LT-pelare trä LT-pelare trä förbät ÖSTER 9.6m   1.0   6.6     0 0.274 W/mK
SW vägghörn del3 Ytterhörn SW PIR NORDVÄST 4.2m   3.2   7.4     0 0.503 W/mK
SW vägghörn del3 Ytterhörn SW PIR NORDOST 4.2m   3.2   7.4     0 0.503 W/mK
Källar Y-hörn del 3 Ytterhörn  SW NORDVÄST 3.2m   0.0   3.2     0 1.200 W/mK
Källar Y-hörn del 3 Ytterhörn  SW NORDOST 3.2m   0.0   3.2     0 1.200 W/mK
Taknock del 3 Taknock del 3 förbät SÖDER 36.9m   9.9   9.9     0 1.227 W/mK
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Byggnadsdelar - Väggar, bjälklag
Benämning Byggdelstyp Orien-

tering
Mängd
Area m²
Längd m
Antal  st

Lägsta
nivå
m

Högsta
nivå
m

Angräns-
ande
temp
°C

Andel av
total
värmeeffekt
%

U- Psi- Chi-
värde
med mark
och D-U

Lanterning-SWtak lanternin-swtak förb VÄSTER 16.8m   6.5   6.5     0 0.713 W/mK
takdel2-fönster tak del2-fönster för NORR 25.8m   6.5   6.5     0 0.544 W/mK
SW-trävägg SW-trävägg förbättri ÖSTER 10.3m   0.7   6.6     0 0.712 W/mK
Källarvägg Källarvägg ÖSTER 4.1m   0.0   3.5     0 0.383 W/mK
Sockel Sockel-håldäck-trä f VÄSTER 16.2m   1.2   3.2     0 0.683 W/mK
Sockel Sockel förbättring ÖSTER 9.4m²   0.0   3.5     0 0.166 W/m²K
Sockel Sockel förbättring ÖSTER 9.4m²   0.0   3.5     0 0.166 W/m²K
Fönster i SW Fönster SW NORR 14.0m   3.7   6.0     0 0.704 W/mK
Fönster i SW Fönster SW VÄSTER 9.0m   3.6   5.8     0 0.704 W/mK
Fönster i SW Fönster SW ÖSTER 11.0m   3.2   5.8     0 0.704 W/mK

Byggnadsdelar - Fönster, dörrar, ventiler
Benämning Byggdelstyp Orien-

tering
Area
m²

Glas-
andel
 %

Sol-
transm.
Total
  %

Sol
transm.
Direkt
  %

U-värde
W/m²K

Lägsta
nivå
m

Högsta
nivå
m

Otäthets-
faktor q50
l/s,m²

Sol-
skydd

Glasytor del 3 3-Glas 100 % NORR 13.0 80 68 54 0.80 4.0 5.7 0.80
Glasytor del 3 3-Glas 100 % VÄSTER 4.2 80 68 54 0.80 3.9 5.5 0.80
Glasytor del 3 3-Glas 100 % ÖSTER 7.5 80 68 54 0.80 3.5 5.5 0.80
Glasytor del 2 3-Glas 100 % VÄSTER 17.0 80 68 54 0.80 4.0 5.5 0.80
Glasytor del 2 3-Glas 100 % ÖSTER 29.0 80 68 54 0.80 1.2 8.2 0.80
Dörryta del 3 Dörr NORR 7.0 0 0 0 1.00 2.0 4.0 0.80
Dörryta del 3 Dörr SÖDER 1.5 0 0 0 1.00 7.0 8.0 0.80
Dörryta del 3 Dörr ÖSTER 16.0 0 0 0 1.00 0.0 2.1 0.80
Dörryta del 2 Dörr VÄSTER 2.3 0 0 0 1.00 0.3 2.2 0.80

Driftdata
Driftfalls-
benämning

Verksam-
hets-
energi
rumsluft
W/m²

Verksam-
hets-
energi
rumsluft
W/lgh

Verksam-
hets-
energi
extern
W/m²

Fastig-
hets-
energi
rumsluft
W/m²

Fastig-
hets-
energi
extern
W/m²

Person-
värme
W/m²

Tapp-
varm-
vatten
W/m²

Tapp-
varm-
vatten
W/lgh

Högsta
rums-
temp
°C

Lägsta
rums-
temp
°C

Kontor 22 Dag 15.00 0.00 0.70 1.00 0.40 0.30 2.85 0.00 24.00 22.00
Kontor 22 Natt 1.00 0.00 0.70 0.20 0.00 0.00 1.00 0.00 27.00 22.00

Drifttider
Driftfalls-
benämning

Vecko-
dagar

Vecko-
nummer

Tid Driftfalls-
benämning

Vecko-
dagar

Vecko-
nummer

Tid

Kontor 22 Dag Måndagar 1 - 27 7 - 18 Tisdagar == Måndagar
Kontor 22 Natt Måndagar 1 - 27 0 - 7 Onsdagar == Måndagar
Kontor 22 Natt Måndagar 1 - 27 18 - 24 Torsdagar == Måndagar
Kontor 22 Natt Måndagar 28 - 30 0 - 24 Fredagar == Måndagar
Kontor 22 Dag Måndagar 31 - 53 7 - 18 Kontor 22 Natt Lördagar 1 - 53 0 - 24
Kontor 22 Natt Måndagar 31 - 53 0 - 7 Söndagar == Lördagar
Kontor 22 Natt Måndagar 31 - 53 18 - 24
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Ventilationsaggregat
Aggregat-
benämning

Tilluft
Fläkttryck
  Pa

Tilluft
Verkn.gr
  %

Frånluft
Fläkttryck
  Pa

Frånluft
Verkn.gr
  %

Reglerfall

Aggregat 500.00 75.00 500.00 75.00 test 2

Reglerfall
Reglerfall Reglertyp Utetemperatur L Reglervärde L Utetemperatur H Reglervärde H
test 2 Lägsta temperatur 0.00 °C 18.00 °C 20.00 °C 18.00 °C
test 2 Högsta temperatur -20.00 °C 20.00 °C 20.00 °C 20.00 °C
test 2 Återvinning -20.00 °C 75.00 % 0.00 °C 85.00 %
test 2 Kylåtervinning
test 2 Värmeförsörjning värmesystem

Ventilationsaggregat - Drifttider och flöden
Aggregat-
benämning

Vecko-
dagar

Tilluft
l/s,m²

Frånluft
l/s,m²

Vecko-
nummer

Starttid-Sluttid

Aggregat
Måndagar 0.350 0.350 1 - 27 7 - 18
Måndagar 0.350 0.350 31 - 53 7 - 18
Tisdagar == Måndagar
Onsdagar == Måndagar
Torsdagar == Måndagar
Fredagar == Måndagar
Lördagar == Måndagar
Söndagar == Måndagar

Värme och kyla

Värmepump: NIBE F1145/1245-5 kW Andel av totalt vattenflöde 100.0 %
Ackumulatortank 0.0 Seriekopplad
NIBE F1145/1245-5 kW
Köldmediatyp R407C
Typ av värmepump Frånluftsvärme
Lägsta temperatur kalla sidan -8.0 °C
Högsta temperatur varma sidan 61.0 °C
Värme till tappvarmvatten
Värme till värmeystem
Avgiven effekt 4650.0 W
Värmefaktor 4.1
Temperatur varma sidan 35.0 °C
Temperatur kalla sidan 0.0 °C
Provningsstandard EN 14511 Inklusive cirkulationspumpar och fläktar
El till köldbärarpump 1.5 %
El cirkpump värmesystem 0.4 %
Prioritering av värmesystem

Värmesystem Driftspunkt 1 Driftspunkt 2

Utetemperatur -20.0 20.0
Framledningstemperatur 55.0 20.0
Returtemperatur 45.0 20.0
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TAPPVARMVATTEN
Kallvattentemperatur 8.0  [°C]
Varmvattentemperatur 55.0  [°C]

ÖVRIGT
El cirkpump värmesystem 0.00 % av energiförsörjning till rum och luft
Lägsta dimensionerande utetemperatur för uppvärmning -20.0 °C
Högsta dimensionerande utetemperatur för komfortkyla 100.0 °C
Passiv kyla

RESULTAT

Beräkningsdatum 2015-01-29 10:53:22

Detaljerat Resultat
Aktuellt hus med aktuell drift
Period Avgiven energi kWh Tillförd energi kWh

 (23)  (24)  (21)  (28)  (22)  (27)  (20)  (19)  (29)  (18)  (25)  (45)  (33)  (34)
Trans-
mis-
sion

Luft-
läck-
age

Venti-
lation

Spill-
vatten

Passiv
kyla

Sol-
energi
fönster

Åter-
vinning
vent.

Åter-
vinning
VP

Åter-
vinning
tappvv.

Sol-
fång-
are

Person-
värme

Process-
energi
till rum

Värme-
försörj-
ning

Elför-
sörj-
ning

Mån 1 11593 2257 6245 2165 0 98 4715 0 0 0 132 8128 9361 289
Mån 2 10717 2142 5649 1960 0 243 4273 0 0 0 120 7379 8478 261
Mån 3 10402 1898 5352 2165 305 874 4045 0 0 0 132 8128 7584 289
Mån 4 7626 1259 3844 2121 1263 1683 3028 0 0 0 132 8075 4416 280
Mån 5 5393 797 2656 2128 3583 2648 1652 0 0 0 126 7832 2797 289
Mån 6 3445 472 1689 2121 6059 2820 635 0 0 0 132 8075 2206 280
Mån 7 3067 349 303 1647 3046 2669 18 0 0 0 48 3988 1647 93
Mån 8 2681 297 1047 2128 6439 2010 143 0 0 0 126 7832 2128 289
Mån 9 4521 595 2293 2121 3620 1073 1369 0 0 0 132 8075 2685 280
Mån 10 7153 1113 3853 2165 1114 351 2883 0 0 0 132 8128 4662 289
Mån 11 8838 1568 4950 2084 141 123 3645 0 0 0 126 7780 6794 280
Mån 12 10885 2108 6033 2202 0 64 4498 0 0 0 138 8423 8393 289
Summa 86319 14855 43915 25006 25570 14655 30905 0 0 0 1475 91844 61151 3208

Nyckeltal
Aktuellt hus
Aktuell drift

Inre värmekapacitet 50.85  [Wh/m²°C]
Yttre värmekapacitet 36.39  [Wh/m²°C]
Medeltemperatur 22.00  [°C]
Medelvärde ventilation 0.15 l/s,m²
Processenergi medel 6.60  [W/m²]
Personvärme medel 0.09  [W/m²]
Omslutningsarea 2789.32  [m²]
Omsl. area x U-Värde(BBR16) 750.93 W/K
Luftläckage vid 50 Pa 1348.56  [l/s]
Invändigt tryck medel -4.0  [Pa]
Specifik fläkteffekt 1.3  [kW/(m³/s)]
Omslutnings-/Golv-area 1.54
Area fönster+dörrar/Golvarea 0.06
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Jämförelse mot krav enligt BBR
Beräknat värde Tillåtet värde

Jämförelse mot BBR19
U-värde 0.269 0.600 W/(m²K)
Energianvändning 131 80 kWh/(m²år)
Värmeförsörjning 124.7 kWh/(m²år)
El till fläktar 1.8 kWh/(m²år)
Övrig fastighetsel 5.0 kWh/(m²år)
Atemp: 1816.5 m²
Klimatzon BBR19 III
Verksamhetstyp:Ej Bostad
Ventilation: 0.15 l/(s m²)
Verkningsgrad värmeförsörjning: 27.00 %

Energibalans
Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²
Avgiven energi
(23)Transmission 86319 47.52
(24)Luftläckage 14855 8.18
(21)Ventilation 43915 24.18
(28)Spillvatten 25006 13.77
(22)Passiv kyla 25570 14.08

Tillförd energi
(27)Solenergi genom fönster 14655 8.07
(20)Återvinning ventilation 30905 17.01
(29)Återvinning till tappvarmvatten 0 0.00
(19)Återvinning värmepump 0 0.00
(18)Solfångare 0 0.00
(45)Processenergi till rum 91844 50.56
(25)Personvärme 1475 0.81
(34)Elförsörjning 3208 1.77
(33)Värmeförsörjning 61151 33.66
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Tillförd energi

Sol genom fönster (7%)
Återvinning ventilation (15%)
Processenergi rumsluft (45%)
Personvärme (1%)
Elförsörjning (2%)
Värmeförsörjning(30%)

Avgiven energi

Transmission (44%)
Luftläckage (8%)
Ventilation (22%)
Spillvatten (13%)
Passiv kyla(13%)

7 ( 8 )



Förbättringar
VIP-Energy 2.1.2  © Structural Design Software in Europe AB 2012

Projekt:
Beskrivning:

Förbättrat Klimatskal Dalern Datum: 2015-01-20

Utfört av: Användare Sign:
Projektfil: C:\Users\sara.brandstrom\Desktop\Förbättringa

r.VIP
Företag: Företag

Energibalans - Diagram

Avgiven energi per vecka

Tillförd energi per vecka

0.0

1 13 26 39 52

6059.32

5994.79

Transmission
Luftläckage
Ventilation
Spillvatten
Passiv kyla

Sol genom fönster
Återvinning ventilation
Återvinning värmepump
Återvinning till tappvv
Återvinning solfångare
Processenergi rumsluft
Personvärme
Elförsörjning
Värmeförsörjning
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Aktuellt Hus

Byggdelstyper 1-dimensionella - Katalog
Byggdelstyp Material

Från utsida
till insida

Skikt-
tjocklek
m

Värme-
ledningstal
W/m,K

Densitet
 kg/m³

Värme-
kapacitet
J/kgK

U-värde
W/m²K

Delta-
U-värde
W/m²K

Otäthets-
faktor q50
l/s,m²

Sol-
absorp-
tion
%

Golv Btg 80 Mineralull 39 0.050 0.039 80 840 0.667 0.010  0.10  0.00
Betong Normal RH 0.080 1.700 2300 800

Vägg Btg SW 300 Cellplast 39 0.100 0.039 25 1400 0.126 0.040  0.80 50.00
Betong Normal RH 0.050 1.700 2300 800
Cellplast 39 0.200 0.039 25 1400
Betong Normal RH 0.050 1.700 2300 800

Trävägg Gipsskiva 0.013 0.220 900 1100 0.274 0.000  0.40 50.00
Reglar s600 0.150 0.045 87 961
Gipsskiva 0.013 0.220 900 1100

Håldäck Cellplast 39 0.100 0.039 25 1400 0.346 0.010  0.10  0.00
Betong Normal RH 0.270 1.700 2300 800

Tak Sandwich Taboard ROB 80 0.030 0.038 80 840 0.163 0.010  0.50 70.00
Betong Normal RH 0.050 1.700 2300 800
Cellplast 39 0.200 0.039 25 1400
Betong Normal RH 0.050 1.700 2300 800

Tak trä Gipsskiva 0.009 0.220 900 1100 0.174 0.010  0.80 70.00
Reglar s600 0.200 0.045 87 961
Reglar s600 0.045 0.045 87 961
Gipsskiva 0.013 0.220 900 1100

Skiljevägg förbättri Cellplast 39 0.100 0.039 25 1400 0.126 0.040  0.80 50.00
Betong Normal RH 0.050 1.700 2300 800
Cellplast 39 0.200 0.039 25 1400
Betong Normal RH 0.050 1.700 2300 800

Sockel förbättring Cellplast 39 0.100 0.039 25 1400 0.126 0.040  0.80 50.00
Betong Normal RH 0.050 1.700 2300 800
Cellplast 39 0.200 0.039 25 1400
Betong Normal RH 0.050 1.700 2300 800

Byggdelstyper 2-dimensionella - Katalog
Byggdelstyp Psi-

värde
W/mK

Bredd
  m

Otäthets-
faktor q50
l/s,m²

Sol-
absorp-
tion
%

Byggdelstyp Psi-
värde
W/mK

Bredd
  m

Otäthets-
faktor q50
l/s,m²

Sol-
absorp-
tion
%

Ytterhörn  SW 1.200 Taknock del 3 förbät 1.227 0.600  0.50 50.00
Fönster SW 0.704 0.200  0.00  0.00 lanternin-swtak förb 0.713 0.600  0.50 50.00
Källarvägg 0.383 tak del2-fönster för 0.544 0.600  0.50 50.00
Ytterhörn SW PIR 0.503 0.300  0.50 50.00 SW-trävägg förbättri 0.712 0.300  0.50 50.00
Skiljevägg-håldäck f 0.204 0.600  0.50 50.00 Sockel-håldäck-trä f 0.683 0.300  0.50 50.00
LT-pelare trä förbät 0.274 0.170  0.80 50.00

Byggnadsdelar - Väggar, bjälklag
Benämning Byggdelstyp Orien-

tering
Mängd
Area m²
Längd m
Antal  st

Lägsta
nivå
m

Högsta
nivå
m

Angräns-
ande
temp
°C

Andel av
total
värmeeffekt
%

U- Psi- Chi-
värde
med mark
och D-U

vägg vån 1 del 3 Vägg Btg SW 300 NORR 134.5m²   3.2   7.4     0 0.166 W/m²K
Vägg källare -del3 Vägg Btg SW 300 NORR 116.0m²   0.0   3.2     0 0.166 W/m²K
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Byggnadsdelar - Väggar, bjälklag
Benämning Byggdelstyp Orien-

tering
Mängd
Area m²
Längd m
Antal  st

Lägsta
nivå
m

Högsta
nivå
m

Angräns-
ande
temp
°C

Andel av
total
värmeeffekt
%

U- Psi- Chi-
värde
med mark
och D-U

Vägg hela -del3 Vägg Btg SW 300 SÖDER 152.5m²   0.0   9.9     0 0.166 W/m²K
Vägg hela -del3 Vägg Btg SW 300 VÄSTER 115.0m²   0.0   8.6     0 0.166 W/m²K
Vägg hela -del2 Trävägg VÄSTER 34.0m²   3.5   6.6     0 0.274 W/m²K
Vägg hela -del3 Vägg Btg SW 300 ÖSTER 96.0m²   0.0   8.6     0 0.166 W/m²K
Källarvägg Vägg Btg SW 300 ÖSTER 10.2m²   0.0   2.5     0 0.166 W/m²K
Vägg hela -del2 Trävägg ÖSTER 65.0m²   1.0   6.6     0 0.274 W/m²K
Golv del 2 Golv Btg 80 KG 0-6 m 144.0m²   0.0   0.0     0 0.281 W/m²K
Golv del 2 Golv Btg 80 KG >6 m 111.0m²   0.0   0.0     0 0.246 W/m²K
Golv del 3 Golv Btg 80 KG 0-6 m 144.0m²   0.0   0.0     0 0.281 W/m²K
Golv del 3 Golv Btg 80 KG >6 m 360.0m²   0.0   0.0     0 0.246 W/m²K
Tak SW del 3 Tak Sandwich TAK 515.0m²   8.6   8.6     0 0.173 W/m²K
Tak SW del 2 Tak Sandwich TAK 433.0m²   6.5   6.5     0 0.173 W/m²K
Tak trä del 2 Tak trä TAK 105.0m²   8.0   8.0     0 0.184 W/m²K
Skiljevägg källare d Skiljevägg förbättri VÄSTER 54.5m²   0.0   3.5     0 0.166 W/m²K
Håldäck del 2 Håldäck INNER 266.0m²     0
SW vägghörn del3 Ytterhörn SW PIR SYDVÄST 9.9m   0.0   9.9     0 0.503 W/mK
SW vägghörn del3 Ytterhörn SW PIR SYDOST 9.9m   0.0   9.9     0 0.503 W/mK
skiljevägg-håldäck d Skiljevägg-håldäck f VÄSTER 16.2m   0.0   3.5     0 0.204 W/mK
LT-pelare trä LT-pelare trä förbät VÄSTER 6.2m   0.0   3.1     0 0.274 W/mK
LT-pelare trä LT-pelare trä förbät ÖSTER 9.6m   1.0   6.6     0 0.274 W/mK
SW vägghörn del3 Ytterhörn SW PIR NORDVÄST 4.2m   3.2   7.4     0 0.503 W/mK
SW vägghörn del3 Ytterhörn SW PIR NORDOST 4.2m   3.2   7.4     0 0.503 W/mK
Källar Y-hörn del 3 Ytterhörn  SW NORDVÄST 3.2m   0.0   3.2     0 1.200 W/mK
Källar Y-hörn del 3 Ytterhörn  SW NORDOST 3.2m   0.0   3.2     0 1.200 W/mK
Taknock del 3 Taknock del 3 förbät SÖDER 36.9m   9.9   9.9     0 1.227 W/mK
Lanterning-SWtak lanternin-swtak förb VÄSTER 16.8m   6.5   6.5     0 0.713 W/mK
takdel2-fönster tak del2-fönster för NORR 25.8m   6.5   6.5     0 0.544 W/mK
SW-trävägg SW-trävägg förbättri ÖSTER 10.3m   0.7   6.6     0 0.712 W/mK
Källarvägg Källarvägg ÖSTER 4.1m   0.0   3.5     0 0.383 W/mK
Sockel Sockel-håldäck-trä f VÄSTER 16.2m   1.2   3.2     0 0.683 W/mK
Sockel Sockel förbättring ÖSTER 9.4m²   0.0   3.5     0 0.166 W/m²K
Sockel Sockel förbättring ÖSTER 9.4m²   0.0   3.5     0 0.166 W/m²K
Fönster i SW Fönster SW NORR 14.0m   3.7   6.0     0 0.704 W/mK
Fönster i SW Fönster SW VÄSTER 9.0m   3.6   5.8     0 0.704 W/mK
Fönster i SW Fönster SW ÖSTER 11.0m   3.2   5.8     0 0.704 W/mK

Byggnadsdelar - Fönster, dörrar, ventiler
Benämning Byggdelstyp Orien-

tering
Area
m²

Glas-
andel
 %

Sol-
transm.
Total
  %

Sol
transm.
Direkt
  %

U-värde
W/m²K

Lägsta
nivå
m

Högsta
nivå
m

Otäthets-
faktor q50
l/s,m²

Sol-
skydd

Glasytor del 3 2-Glas Isoler 100% NORR 13.0 80 76 61 2.70 4.0 5.7 0.80
Glasytor del 3 2-Glas Isoler 100% VÄSTER 4.2 80 76 61 2.70 3.9 5.5 0.80
Glasytor del 3 2-Glas Isoler 100% ÖSTER 7.5 80 76 61 2.70 3.5 5.5 0.80
Glasytor del 2 2-Glas Isoler 100% VÄSTER 17.0 80 76 61 2.70 4.0 5.5 0.80
Glasytor del 2 2-Glas Isoler 100% ÖSTER 29.0 80 76 61 2.70 1.2 8.2 0.80
Dörryta del 3 Befintlig dörr NORR 7.0 0 0 0 2.00 2.0 4.0 0.80
Dörryta del 3 Befintlig dörr SÖDER 1.5 0 0 0 2.00 7.0 8.0 0.80
Dörryta del 3 Befintlig dörr ÖSTER 16.0 0 0 0 2.00 0.0 2.1 0.80
Dörryta del 2 Befintlig dörr VÄSTER 2.3 0 0 0 2.00 0.3 2.2 0.80
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Företag: Företag

RESULTAT

Beräkningsdatum 2015-01-29 10:41:51

Detaljerat Resultat
Aktuellt hus med aktuell drift
Period Avgiven energi kWh Tillförd energi kWh

 (23)  (24)  (21)  (28)  (22)  (27)  (20)  (19)  (29)  (18)  (25)  (45)  (33)  (34)
Trans-
mis-
sion

Luft-
läck-
age

Venti-
lation

Spill-
vatten

Passiv
kyla

Sol-
energi
fönster

Åter-
vinning
vent.

Åter-
vinning
VP

Åter-
vinning
tappvv.

Sol-
fång-
are

Person-
värme

Process-
energi
till rum

Värme-
försörj-
ning

Elför-
sörj-
ning

Mån 1 14395 2243 6196 2165 0 110 4706 0 0 0 132 8128 11640 289
Mån 2 13270 2122 5576 1960 0 273 4262 0 0 0 120 7379 10641 261
Mån 3 12934 1886 5306 2165 169 982 3965 0 0 0 132 8128 9516 289
Mån 4 9544 1254 3838 2121 826 1891 2816 0 0 0 132 8075 5618 280
Mån 5 6756 783 2642 2128 3144 2975 1602 0 0 0 126 7832 3331 289
Mån 6 4317 457 1677 2121 5630 3168 635 0 0 0 132 8075 2301 280
Mån 7 3606 318 299 1647 2864 2999 18 0 0 0 48 3988 1647 93
Mån 8 3272 282 1027 2128 6140 2258 143 0 0 0 126 7832 2128 289
Mån 9 5626 584 2285 2121 3104 1206 1344 0 0 0 132 8075 3123 280
Mån 10 8963 1111 3856 2165 780 395 2783 0 0 0 132 8128 5799 289
Mån 11 11106 1567 4951 2084 35 138 3567 0 0 0 126 7780 8264 280
Mån 12 13570 2091 5974 2202 0 72 4490 0 0 0 138 8423 10518 289
Summa 107359 14698 43627 25006 22690 16467 30332 0 0 0 1475 91844 74527 3208

Nyckeltal
Aktuellt hus
Aktuell drift

Inre värmekapacitet 50.85  [Wh/m²°C]
Yttre värmekapacitet 36.39  [Wh/m²°C]
Medeltemperatur 22.00  [°C]
Medelvärde ventilation 0.15 l/s,m²
Processenergi medel 6.60  [W/m²]
Personvärme medel 0.09  [W/m²]
Omslutningsarea 2789.32  [m²]
Omsl. area x U-Värde(BBR16) 912.06 W/K
Luftläckage vid 50 Pa 1348.56  [l/s]
Invändigt tryck medel -4.0  [Pa]
Specifik fläkteffekt 1.3  [kW/(m³/s)]
Omslutnings-/Golv-area 1.54
Area fönster+dörrar/Golvarea 0.06

Jämförelse mot krav enligt BBR
Beräknat värde Tillåtet värde

Jämförelse mot BBR19
U-värde 0.327 0.600 W/(m²K)
Energianvändning 159 80 kWh/(m²år)
Värmeförsörjning 152.0 kWh/(m²år)
El till fläktar 1.8 kWh/(m²år)
Övrig fastighetsel 5.0 kWh/(m²år)
Atemp: 1816.5 m²
Klimatzon BBR19 III
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Jämförelse mot krav enligt BBR
Beräknat värde Tillåtet värde

Verksamhetstyp:Ej Bostad
Ventilation: 0.15 l/(s m²)
Verkningsgrad värmeförsörjning: 27.00 %

Energibalans
Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²
Avgiven energi
(23)Transmission 107359 59.10
(24)Luftläckage 14698 8.09
(21)Ventilation 43627 24.02
(28)Spillvatten 25006 13.77
(22)Passiv kyla 22690 12.49

Tillförd energi
(27)Solenergi genom fönster 16467 9.07
(20)Återvinning ventilation 30332 16.70
(29)Återvinning till tappvarmvatten 0 0.00
(19)Återvinning värmepump 0 0.00
(18)Solfångare 0 0.00
(45)Processenergi till rum 91844 50.56
(25)Personvärme 1475 0.81
(34)Elförsörjning 3208 1.77
(33)Värmeförsörjning 74527 41.03

Tillförd energi

Sol genom fönster (8%)
Återvinning ventilation (14%)
Processenergi rumsluft (42%)
Personvärme (1%)
Elförsörjning (1%)
Värmeförsörjning(34%)
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Avgiven energi

Transmission (50%)
Luftläckage (7%)
Ventilation (20%)
Spillvatten (12%)
Passiv kyla(11%)

Energibalans - Diagram

Avgiven energi per vecka

Tillförd energi per vecka

0.0

1 13 26 39 52

6810.99

6752.48

Transmission
Luftläckage
Ventilation
Spillvatten
Passiv kyla

Sol genom fönster
Återvinning ventilation
Återvinning värmepump
Återvinning till tappvv
Återvinning solfångare
Processenergi rumsluft
Personvärme
Elförsörjning
Värmeförsörjning
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Detaljritningar 
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RITNING BET. RITNINGEN AVSER STATUS SKALA (A1) DATUM SENASTE ÄNDRING

DETALJER
K-40-6-101 FÖNSTERDETALJER 1:20 2014-01-14
K-40-6-102 TAKDETALJER 1:20 2014-01-14
K-40-6-103 VÄGGDETALJER 1:20 2014-01-14
K-40-6-104 ANSLUTNINGSDETALJER 1:20 2014-01-14
K-40-6-105 FÖNSTERDETALJER - KÖLDBRYGGOR 1:20 2014-01-14
K-40-6-106 BYGGSNITT 1:20 2014-01-14

UPPDRAG 

REFERENSOBJEKT 

DALERN 

RITNINGSFÖRTECKNING 

UPPR. AV 

EMM / SAB 
DATUM 

2014-01-29 
SENASTE ÄNDRING 

2014-01-29 

SIDA 

 
BYGGNADSTEKNISKA BYRÅN 
 Stadsgården 6  
116 45 Stockholm 
Telefon: 08 - 545 78 530 
 
Östra Storgatan 33 
553 21 Jönköping 
Telefon: 036 - 34 60 80 
 
WWW.BTB.SE STATUS 

AH = ANBUDSHANDLING                  PH = PRELIMINÄRHANDLING      FU = FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG    FHK = FÖRHANDSKOPIA 
GH = GRANSKNINGSHANDLING      BH = BYGGHANDLING                 RH =RELATIONSHANDLING

C:\Users\Emil.martinsson\Desktop\Ritningsförteckning Dalern
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Ritningsunderlag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




































































