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Abstract 
Purpose: The building stock in Sweden consists mainly of buildings built before 1977, 
when the building standard regarding energy balance was introduced. These buildings 
usually have low energy efficiency. The Swedish Parliament has set up goals that focus 
on decreasing the energy use in residential and commercial buildings with 50 % by the 
year 2050, compared with the level in 1990. This study aims to investigate how the 
energy efficiency of existing non-insulated brick buildings can be improved while tak-
ing into consideration historical preservation. These buildings, which make up our cul-
tural heritage, have a large potential for reduction of energy use, environmental impact 
and heating costs. Therefore, they are an important part of achieving the environmental 
goals. 

Method: The main method of this study was a case study in which collection of docu-
ments and interviews took place. The case study has been performed on a non-insulated 
brick building at Södra Munksjön, Jönköping. Information about the building was gath-
ered through the document collection. Based on this information, a specific energy use 
has been calculated using an energy calculation program. Energy efficiency measures 
have been put into the program to understand which specific energy use that can be 
achieved. In the interviews, people active in the field determined if these measures can 
be implemented without distorting the cultural-historical value of the building. 

Findings: The study shows how extensive the renovation and restoration of a non-     
insulated brick building has to be to meet the requirements of specific energy use          
according to Boverkets byggregler 21. The existing building has a specific energy use 
of 430 kWh/m2 and year. After adding insulation, renovation of windows and doors, 
replacement of ventilation and heating system this is equal to 79 kWh/m2 and year. 
Boverkets byggregler 21 has a requirement for new constructions of 80 kWh/m2 and 
year for premises in climatic zone III. Additionally, this study shows that these 
measures can be executed without distorting cultural-historical values of the building. 

Implications: The study indicates a great potential of energy-savings in non-insulated 
brick buildings and that it can be done without distorting the cultural-historical values. 
The energy consumption for residential and commercial buildings can then be consid-
erably reduced which creates an opportunity to fulfil environmental goals. Boverket is 
recommended to review which requirements of specific energy use that should be set 
up at reconstruction of cultural-historical buildings. Fundamentally, it is the same re-
quirements that are applied at reconstructions as at new constructions. However, several 
exemptions allow an adaption of the requirement levels to ensure the cultural-historical 
value. The study indicates that these exemptions are not required. 

Limitations: Since all buildings are unique, the result in this study cannot directly be 
generalised to other buildings. Instead, this study can be used as reference material in-
dicating which measures that have a significant impact on the energy use. Interpreting 
the interviews, it is possible to determine whether the planned measures can be executed 
without distorting the cultural-historical value of the building. 

Keywords: Cultural-historical valuable buildings, distortion, energy efficiency, non-
insulated brick buildings, specific energy use.
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Sammanfattning 
Syfte: Byggnadsbeståndet i Sverige består till stor del av byggnader uppförda innan 
1977 då den svenska byggnormen om energihushållning introducerades. Dessa bygg-
nader har vanligtvis låg standard avseende energieffektivitet. Sveriges riksdag har for-
mulerat mål som innebär att energianvändningen i bostäder och lokaler ska minska med 
50 % fram till 2050 jämfört med 1990 års nivå. Studien syftar till att utreda hur befint-
liga icke isolerade tegelbyggnader kan energieffektiviseras samtidigt som hänsyn tas 
till kulturhistoriskt bevarande. I denna grupp av byggnader som utgör vårt kulturarv 
finns en stor besparingspotential vad gäller energi, miljöpåverkan och uppvärmnings-
kostnader. De är därmed en viktig del för att uppnå miljömålen. 

Metod: Studiens huvudmetod har utgjorts av en fallstudie och inom ramen för denna 
har dokumentinsamling och intervjuer skett. Fallstudien har utförts på en icke isolerad 
tegelbyggnad på området Södra Munksjön, Jönköping. Genom dokumentinsamlingen 
har uppgifter om byggnaden samlats in. Utifrån dessa har en specifik energianvändning 
beräknats med hjälp av ett energiberäkningsprogram vilket även har visat vilken speci-
fik energianvändning som uppnås med olika åtgärder. I intervjuer har personer verk-
samma inom området avgjort om dessa åtgärder kan utföras utan att förvanska byggna-
dens kulturhistoriska värde.  

Resultat: Studien visar hur omfattande renovering och restaurering som behövs av en 
icke isolerad tegelbyggnad för att uppfylla Boverkets byggregler 21:s nybyggnadskrav 
på specifik energianvändning. Den befintliga byggnaden har en specifik energianvänd-
ning på 430 kWh/m2 och år. Efter tilläggsisolering, renovering av fönster och dörrar, 
byte av ventilations- och värmesystem uppgår denna till 79 kWh/m2 och år. Boverkets 
byggregler 21 har ett nybyggnadskrav på 80 kWh/m2 och år för lokaler belägna i kli-
matzon III. Studien visar även att dessa åtgärder kan utföras utan att förvanska byggna-
dens kulturhistoriska värde. 

Konsekvenser: Studien visar att det finns en stor energibesparingspotential i icke iso-
lerade tegelbyggnader och att en sådan energieffektivisering kan ske utan att förvanska 
kulturhistoriska värden. Därmed kan energianvändningen för bostäder och servicesek-
torn minskas avsevärt vilket skapar förutsättning för att uppnå miljömål. Boverket re-
kommenderas att se över vilka krav på specifik energianvändning som bör ställas vid 
ombyggnationer av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. I grunden är det samma 
egenskapskrav som ska tillämpas vid ändring av en byggnad som vid nybyggnation. 
Flertalet undantag möjliggör dock en anpassning av kravnivåerna så att byggnadens 
kulturvärden inte skadas. Studien indikerar att dessa undantag inte behövs. 

Begränsningar: Då alla byggnader är unika kan resultatet i denna studie inte direkt 
appliceras på andra byggnader. Studien kan istället användas som ett referensobjekt där 
det framgår vilka åtgärder som ger stor påverkan på energianvändningen. Baserat på 
intervjuerna går även avgöra huruvida planerade åtgärder kan utföras utan att förvanska 
byggnadens kulturhistoriska värde. 

Nyckelord: Energieffektivisering, förvanskning, icke isolerade tegelbyggnader, kultur-
historiskt värdefulla byggnader, specifik energianvändning.
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1 Inledning 
Detta kapitel ger en bakgrund till studien och redogör för varför detta är ett angeläget 
forskningsområde. Vidare finns undersökningens mål och frågeställningar formulerade 
samt en beskrivning av studiens avgränsningar. Kapitlet avslutas med en presentation 
av rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Examensarbetet är utfört vid Jönköpings Tekniska Högskola (JTH) på avdelningen för 
byggnadsteknik och belysningsvetenskap som en avslutande del av byggnadsingenjörs-
utbildningen. Utbildningsprogrammen Byggnadsteknik, inriktning Byggnadsutform-
ning med arkitektur och Byggnadsteknik, inriktning Husbyggnadsteknik omfattar 180 
högskolepoäng, denna uppsats utgör 15 högskolepoäng av dessa. Uppsatsen är skriven 
inom huvudområdet byggnadsteknik och är utförd i samarbete med företaget Arkitekt-
huset Jönköping AB som bistod med kompetens inom området och fungerade som en 
handledande part. Då en fallstudie har skett på en byggnad placerad på området Södra 
Munksjön i Jönköping har även ett samarbete skett med Tolust Estate AB. Detta företag 
äger marken och planerar att inom loppet av några år påbörja en renoverings- och re-
staureringsprocess. 

Under de senaste årtiondena har begreppet Hållbar utveckling fått en allt större 
betydelse i takt med att medvetenheten om jordens begränsade resurser växer. Under 
detta århundrade är klimatförändringar och global uppvärmning erkänt som ett av de 
största och allvarligaste problemen mänskligheten står inför (Zagorskas et al., 2014). 
The World Commission on Environment and Development definierade begreppet 
Sustainable development i sin rapport Our Common Future som en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att 
tillfredsställa sina behov (The World Commission on Environment and Development, 
1987). Examensarbetet syftar till att utreda hur befintliga icke isolerade tegelbyggnader 
kan energieffektiviseras samtidigt som hänsyn tas till kulturhistoriskt bevarande. I 
denna grupp av byggnader som utgör vårt kulturarv (Unnerbäck, 2002) finns en stor 
besparingspotential vad gäller energi, miljöpåverkan och uppvärmningskostnader. De 
är därmed en viktig del för att uppfylla ambitionen om hållbar utveckling (Ståhl, Lundh 
& Ylmén, 2011).  

1.2 Problembeskrivning 
Byggnadsbeståndet i Sverige består till stor del av byggnader uppförda innan 1977 då 
den svenska byggnormen som fokuserade på energihushållning introducerades. Bostä-
der och servicesektorn stod år 2007 för 37 % av Sveriges slutliga totala energianvänd-
ning (Nair, Gustavsson & Mahapatra, 2010). Sveriges riksdag har formulerat mål som 
innebär att energianvändningen i bostäder och lokaler ska minska med 20 % fram till 
2020 och med 50 % fram till 2050 jämfört med 1990 års nivå (Riksantikvarieämbetet, 
2012). Cirka en fjärdedel av Sveriges sammanlagda golvarea finns i byggnader upp-
förda innan 1950 (Abel & Elmroth, 2012), större delen av det befintliga bostadsbestån-
det kommer stå kvar 2050 och kan därmed bidra till att uppnå målen (Riksantikvarieäm-
betet, 2012; Svenfelt, Engström & Svane, 2011). 
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Byggnaderna uppförda innan 1977 har vanligtvis låg standard avseende energieffekti-
vitet (Gustavsson & Joelsson, 2007). Det finns en avsaknad av kunskap om historiska 
byggnaders energiprestanda (Zagorskas et al., 2014) och efterfrågan på energieffekti-
viseringsåtgärder hos kulturhistorisk värdefull bebyggelse kommer öka. För att uppnå 
målen krävs energieffektivisering i nybyggnation, ombyggnation och i den dagliga drif-
ten (Ståhl et al., 2011). Det finns dock indikationer som säger att 50/2050-målet, se 
föregående stycke, kommer bli svårt att uppnå då energieffektiviserande åtgärder inte 
blir implementerade i tillräcklig hög utsträckning (Svenfelt et al., 2011). 

Icke isolerade tegelbyggnader utgör en del av det bostadsbestånd med låg standard av-
seende energieffektivitet som finns beskrivet i tidigare stycken. Detta innebär att de är 
en del i uppfyllandet av ställda mål och att de därmed behöver energieffektiviseras. De 
delar av en byggnad som planeras att åtgärdas bör så långt som möjligt uppfylla Bover-
kets byggreglers energihushållningskrav för nybyggnad (Örnhall, 2012). Att dessa icke 
isolerade tegelbyggnader dessutom anses vara av kulturhistoriskt värde gör att möjliga 
energieffektiviserande åtgärder begränsas för att undvika förvanskning av byggnadens 
karaktär (Ståhl et al., 2011). Med detta som bakgrund behöver det utredas om en sådan 
byggnad kan renoveras och restaureras till önskad nivå utan att förvanskning sker. 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med denna studie är att ta fram åtgärder som ger låg specifik energianvändning i 
icke isolerade tegelbyggnader samtidigt som kulturhistoriskt bevarande tas i beaktning. 
Frågeställningarna är formulerade enligt följande: 

1. Hur omfattande renovering och restaurering av en icke isolerad tegelbyggnad krävs 
för att uppfylla Boverkets byggregler 21:s nybyggnadskrav på specifik energianvänd-
ning?  

2. Hur kan en sådan renovering och restaurering utföras utan att förvanska byggnadens 
kulturhistoriska värde?  

1.4 Avgränsningar 
Avgränsning av arbetet har skett genom att endast utvärdera icke isolerade tegelbygg-
nader med kulturhistoriskt värde, dessa behöver alltså inte vara byggnadsminnen utan 
studien kan appliceras mer generellt. Vidare avgränsning har skett genom att ekono-
miska faktorer utelämnas samt att de byggnadstekniska faktorerna ljud och brand ej 
utreds.  

Beteende-orienterade åtgärder, såsom att släcka lyset då rummet lämnas, utreds ej. Stu-
dien begränsas istället till att utreda investeringsåtgärder, såsom att tilläggsisolera eller 
installera ventilationssystem. Detta då investeringsåtgärder erbjuder högre energieffek-
tiviseringspotential än beteende-orienterade åtgärder (Nair et al., 2010). 

Vid energieffektiviserande åtgärder är det främst två negativa konsekvenser som behö-
ver beaktas - fuktrelaterade problem samt förvanskning av kulturhistoriska värden 
(Ståhl et al., 2011). Det sistnämnda är upptaget som en del av studien och den först-
nämnda är något som har tagits hänsyn till vid förslag på energieffektiviserande åtgär-
der. 
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1.5 Disposition 
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Inledning beskriver bakgrunden och problemet. Där presen-
teras även arbetets mål och frågeställningar samt hur arbetet 
har avgränsats. 

Metod och genomförande redovisar de vetenskapliga meto-
der som ligger till grund för arbetet. Kapitlet innehåller en 
presentation och genomgång av kvalitativ och kvantitativ 
metod, arbetets trovärdighet samt hur författarna har gått till 
väga för att bevara frågeställningarna. 

Teoretiskt ramverk redogör de olika förutsättningar, teorier 
och styrmedel som behövs för att kunna besvara frågeställ-
ningarna. Där redovisas även kopplingen mellan de olika te-
orierna samt vilken teori som kopplar till vilken frågeställ-
ning. 

Empiri redovisar och beskriver det insamlade data som skett 
genom dokumentinsamlingen och denna empiri ligger sedan 
till grund för analysen.   

 

Analys och resultat redogör för studiens resultat med avse-
ende på frågeställningar och mål. Där redovisas den speci-
fika energianvändningen för både den befintliga och åtgär-
dade byggnaden. 

Diskussion och slutsatser diskuterar studiens metod och re-
sultat kritiskt samt ger förslag till vidare forskning. Där pre-
senteras även rapportens begränsningar samt slutsats och re-
kommendationer. 

Innehåll 
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2 Metod och genomförande 
I detta kapitel går utläsa hur studien är genomförd. Olika metoder som har använts 
kopplas ihop med respektive frågeställning och det redogörs för hur dessa har tilläm-
pats. Arbetsgången redovisas och en diskussion kring arbetets trovärdighet med ut-
gångspunkt från metodvalen sker. 

2.1 Undersökningsstrategi 
För att kunna besvara formulerade frågeställningar genomfördes arbetet som en kom-
bination av en kvantitativ och kvalitativ studie. Detta är en kombination som ofta är till 
fördel för studien och som skapar förutsättning för att undersöka både på ”bredden” och 
”djupet” (Eliasson, 2006). 

Fallstudien, vilken är studiens huvudmetod, är av kvalitativ art då denna del utgörs av 
energiberäkningar endast på ett objekt. Den kvalitativa metoden är lämplig att applicera 
då företeelser som är svåra eller omöjliga att kvantifiera undersöks (Eliasson, 2006). 
Den företeelse som är svår att kvantifiera i detta fall är vad begreppet förvanskning av 
byggnadens kulturhistoriska värde innebär. Frågan om vad som klassas som förvansk-
ning är främst en bedömningsfråga men utgår från regelverk såsom Plan- och byggla-
gen, Miljöbalken och Boverkets byggregler enligt Britt-Marie Börjesgård1. I denna stu-
die har experter inom området fått fungera som avgörande i frågan om vilka åtgärder 
som klassas som förvanskande. Därmed har den kvalitativa metoden tagit fram uppgif-
ter som är analyserbara med kvantitativa metoder. 

Kvantitativ metod är ett samlingsbegrepp för de arbetssätt där empiriska och kvantifi-
erbara data samlas in, sammanfattas och analyseras (Eriksson, u.å.). Metoden fungerar 
bäst när det är av stor vikt att kunna kvantifiera undersökningsmaterialet (Eliasson, 
2006). Hårddata, vilket kvantifierad data i studien kallas, har samlats in, sammanfattats 
och analyserats för att ta fram en specifik energianvändning och bestämma om åtgär-
derna kan utföras utan att vara förvanskande. Att hårddata finns skapar förutsättning för 
mer exakta och objektiva jämförelser än om mjukdata, fakta som inte kan beskrivas 
med siffror, hade använts (Ejvegård, 2009).  

Fallstudien baseras på en befintlig tegelbyggnad, panncentralen, på området Södra 
Munksjön i Jönköping. I energiberäkningarna har de variabler som påverkas av bete-
ende hos brukarna baserats på normvärden från Sveby för att resultatet av studien ska 
kunna appliceras på en större mängd byggnader. De variabler som påverkas av bygg-
nadens egenskaper har baserats på panncentralens befintliga och föreslagna kommande 
skick. Sammanfattningsvis kan det konstateras att den kvalitativa fallstudien ligger till 
grund för den kvantitativa analysen. 

2.1.1 Fallstudie som huvudmetod 
Fallstudie som metod kan användas för att få fram viktiga variabler som gagnar under-
sökningen. Undersökarens uppgift är att på ett systematiskt sätt samla in variabler som 
identifieras i en företeelse (Bell, 2006). I denna studie motsvaras variablerna av de re-
sultat som uppnås då olika åtgärder införs i energiberäkningsprogrammet för att minska 

                                                 

1 Britt-Marie Börjesgård Antikvarie inom byggnadsvård Jönköpings läns museum, intervju den 22 april 
2015. 
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specifik energianvändning. Dessa variabler och resultat bedöms sedan på ett metodiskt 
arbetssätt. 

Personer som kritiserar fallstudie som metod menar att det oftast inte är möjligt att ge-
neralisera resultaten från fallundersökningar (Bell, 2006). Samtidigt menar Denscombe 
(1998) att ”... den utsträckning i vilken resultaten från en fallstudie kan generaliseras 
till andra liknande situationer eller fall är beroende av i vilken utsträckning det aktuella 
fallet liknar andra fall”. Med detta som grund har studien tydligt avgränsats till att be-
handla endast icke isolerade tegelbyggnader. På så sätt finns en större möjlighet till 
generalisering och studien får en större trovärdighet och högre appliceringsgrad. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för datain-
samling 
Nedan redogörs för vilka metoder som har använts för att besvara respektive frågeställ-
ning. Sammanfattningsvis har frågeställningarna besvarats genom att tillämpa fallstu-
die som huvudmetod. De resultat som framkommit i fallstudien bygger på dokument-
insamling och intervjuer. 

2.2.1 Frågeställning 1 
Det erfordrades en fallstudie för att besvara frågeställningen ”Hur omfattande renove-
ring och restaurering av en icke isolerad tegelbyggnad krävs för att uppfylla Boverkets 
byggregler 21:s nybyggnadskrav på specifik energianvändning?” Utan en byggnad att 
utföra en fallstudie på hade inga nivåer på specifik energianvändning kunnat uppmätas 
och jämföras med Boverkets byggregler 21:s nybyggnadskrav. En förutsättning för att 
kunna utföra denna fallstudie är dock information om panncentralen. Denna informat-
ion som beskriver den befintliga byggnadens geometri och de ingående materialens 
egenskaper inhämtades genom dokumentinsamling. Informationen om panncentralen 
kontrollerades sedan på plats för att säkerställa dess giltighet. 

2.2.2 Frågeställning 2 
Resultatet från fallstudien, vilka åtgärder som behövs för att uppnå Boverkets byggreg-
ler 21:s nybyggnadskrav på specifik energianvändning, ligger till grund för att besvara 
frågeställningen ”Hur kan en sådan renovering och restaurering utföras utan att för-
vanska byggnadens kulturhistoriska värde?”. Dock krävs kunskap om vilka åtgärder 
som anses vara förvanskande. Riktlinjer för detta i Plan- och bygglagen, Miljöbalken 
samt Boverkets byggregler 21 är inte tillräckligt tydliga för att utgöra ett ordentligt ram-
verk. Därför krävdes även intervjuer med personer verksamma inom området. Dessa 
personer har fått bemöta givet renovering- och restaureringsförslag för att ta ställning 
till om åtgärderna ligger inom ramen för vad som kan anses icke förvanskande. 

2.3 Valda metoder för datainsamling 
Här redogörs för datainsamlingsmetoderna som har använts i studien och hur dessa bör 
tillämpas. 

2.3.1 Dokumentinsamling 
Vid dokumentinsamling är det bra att klargöra vilken typ av dokument som används 
(Bell, 2006). Då dokumenten som används i denna studie är av kvantitativ art bör det 
ifrågasättas hur siffror och fakta framkommit. Exempel på sådana frågor kan vara vem 
som har gjort dem och varför (Stanford, 1994). Starka sidor med dokument som data-
källa är att de kan granskas flera gånger. De är även diskreta eftersom de inte är skapade 
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som en följd av fallstudien och har precisa angivelser av namn, referenser etcetera. 
Dokumentinsamling spelar en tydlig roll vid datainsamling inför en fallstudie (Yin, 
2007). 

2.3.2 Intervju 
En intervju syftar till att få fram information som respondenten innehar (Moser & Kal-
ton, 1971). Då metoden är en subjektiv teknik finns risk för att fel sker vid analysering 
av svaren som erhålls. Vid formulering av intervjufrågor finns några huvudregler att 
följa. Frågorna ska inte vara ledande, det ska inte finnas några outtalade förutsättningar, 
en fråga ska ställas i taget och det ska inte finnas några värderande frågor (Bell, 2006). 

2.4 Arbetsgång 
Det teoretiska ramverket klargjorde vilka åtgärder som kan genomföras för att uppnå 
en lägre specifik energianvändning i en icke isolerad tegelbyggnad. Därmed kunde fall-
studien påbörjas. För att genomföra pålitliga beräkningar användes energiberäknings-
programmet BV2. De mått som infördes i programmet på panncentralen är tagna från 
ritningar hämtade på stadsarkivet i Jönköping, se Bilaga 1. Dessa ritningar är upprättade 
av A/B Armerad Betong år 1948 på Munksjö AB:s beställning. Ritningarna har kon-
trollerats på plats för att inventera de förändringar som skett sedan byggnaden uppför-
des. Resultatets riktighet kontrollerades slutligen genom att genomföra beräkningen två 
gånger i BV2 och på detta sätt säkerställdes att ingen variabel blivit felaktigt införd. 

Ett resultat uppnåddes på byggnadens specifika energianvändning efter att föreslagna 
åtgärder införts i BV2. Dessa åtgärder utreddes sedan genom intervju med Mattias Sö-
rensen, Enhetschef och Länsantikvarie på Kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen i Jönkö-
ping, och Britt-Marie Börjesgård, Antikvarie inom byggnadsvård, Jönköpings läns mu-
seum. Intervjun med Sörensen respektive Börjesgård ägde rum den 23 april 2015 re-
spektive den 22 april 2015. Här förelåg det respondenten att ta ställning till huruvida 
energieffektiviserande åtgärder kan utföras på panncentralen utan att förvanska bygg-
nadens kulturhistoriska värde. Frågorna som ställdes under intervjun var av tolkande 
art, respondenterna tog ställning till ett påstående, vilket innebär att frågorna inleddes 
med formuleringen ”Skulle man kunna säga att...?” (Blomkvist & Hallin, 2014). Ett 
exempel på en fråga som ställdes var ”Skulle man kunna säga att tilläggsisolering på 
insidan av panncentralens fasad kan ske utan att förvanska byggnadens kulturhisto-
riska värde?” 

2.5 Trovärdighet 
Validitet är ett mått på om undersökningen verkligen mäter det som är meningen att 
mäta (Bell, 2006; Ejvegård, 2009). Validiteten är därmed beroende av det som studien 
avser mäta (Eliasson, 2006), vilket i detta fall är hur olika åtgärder påverkar byggnadens 
specifika energianvändning. Finns det klara mått och mätmetoder föreligger inga pro-
blem att utföra beräkningar med hög validitet (Ejvegård, 2009). Dessa mått motsvaras 
i denna studie av byggnadens geometri, byggnadsdelarnas egenskaper och normvärden. 
Måtten och andra variabler förs dessutom in i energiberäkningsprogrammet BV2 som 
beräknar byggnadens specifika energianvändning. Detta program mäter alltså precis det 
som studien syftar till att mäta. Då det finns klara mått och mätmetoder som studerar 
rätt sak (Blomkvist & Hallin, 2014) kan det konstateras att validiteten i denna studie är 
hög. 
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Reliabilitet är ett mått på i vilken utsträckning en metod ger samma resultat vid olika 
tillfällen då omständigheterna i övrigt är de samma (Bell, 2006). I jämförelse med be-
greppet validitet, som innebär att man studerar rätt sak, handlar reliabilitet om att stu-
dera det på rätt sätt (Blomkvist & Hallin, 2014). Använder sig en annan undersökare av 
samma instrument ska denne komma fram till samma resultat eller få samma svar (Bell, 
2006). Då det är möjligt för en annan undersökare att hämta samma information om 
byggnadens geometri, byggnadsdelarnas egenskaper och normvärden och föra in dessa 
i energiberäkningsprogrammet BV2 kan detta anses innebära hög reliabilitet. Program-
met bör ge samma resultat på byggnadens specifika energianvändning då de olika åt-
gärderna införs. Reliabiliteten ökar även eftersom det inte är undersökaren själv som 
har konstruerat mätinstrumentet (Ejvegård, 2009).  

För att uppnå hög reliabilitet i studien är det även viktigt att de uppgifter som förs in i 
energiberäkningsprogrammet är hämtade från tillförlitliga källor. Byggnadens geometri 
är hämtad från ritningarna uppförda av A/B Armerad Betong. Då ritningarna är upprät-
tade av ett professionellt företag kan de anses vara tillförlitliga. För att ytterligare sä-
kerställa detta har en kontroll på plats skett där mått och utseende har jämförts mellan 
ritningar och verklighet. Detta har även skett med den byggnadsinventering som be-
skriver panncentralens uppbyggnad. Byggnadsdelarnas egenskaper är noggrant ned-
skrivna i bilagor där det även går utläsa dess källa. Detta leder till att en annan under-
sökare kan utföra studien med liknande uppgifter och få liknande resultat. Normvärdena 
är hämtade från Svebys Brukarindata kontor vilket är ett material framtaget och godta-
get av flera större företag och organisationer inom byggbranschen (Sveby, u.å.). 

Något som däremot kan ifrågasättas är reliabiliteten hos intervjuerna. Det är inte säkert 
att en annan tillfrågad expert inom området skulle svara på samma sätt som de tillfrå-
gade i denna studie. Som tidigare nämnt är begreppet förvanskning inte tydligt formu-
lerat i Plan- och bygglagen och Miljöbalken utan är en tolkningsfråga. För att trots detta 
öka reliabiliteten har frågorna noggrant utformats för att bli så konkreta som möjligt 
och därmed öka chansen för att bli besvarade på samma sätt. Vidare har två olika re-
spondenter fått besvara samma frågor för att på så sätt kunna se vilka meningsskiljak-
tigheter som föreligger. I denna kvalitativa del av studien handlar det om att se till att 
de uppgifter som framkommer i undersökningen är pålitliga (Eliasson, 2006). För att 
ytterligare säkerställa detta, att det empiriska data som samlades in under intervjun är 
tillförlitlig, så spelades samtalet in. Detta gör att intervjuaren kan ägna full uppmärk-
samhet åt det respondenten säger och gör det även möjligt att direkt citera respondenten 
(Bell, 2006). Efter intervjun skrevs den inspelade konversationen ner för att responden-
ten skulle kunna ge sitt godkännande eller korrigera det de i efterhand ansåg vara fel. 
Med detta som grund kan det trots allt konstateras att reliabiliteten är relativt hög även 
för intervjuerna.
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3 Teoretiskt ramverk 
Kapitlet redovisar teorier och förutsättningar som ligger till grund för denna rapport. 
Med hjälp av dessa har frågeställningarna besvarats. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Se Figur 1 för en schematisk beskrivning av kopplingen mellan frågeställningar och 
teorier. 

 

 

3.2 Tegelbyggnader 
Tegel har använts som byggnadsmaterial i årtusenden (Strömberg, 1936) men det var 
först under senare delen av 1800-talet som tegelanvändningen i Sverige ökade. Ök-
ningen berodde på rädslan för stadsbränder samt en gemensam önskan om att göra sta-
den mer arkitektoniskt tilltalande (Riksantikvarieämbetet, 1987). Städers centrala delar 
består av många äldre industribyggnader (Törnqvist, 1983) och i samma takt som be-
folkningen växer behöver städerna förtätas (Gullberg & Hagson, 2005). Traditionellt 
byggda fastigheter är byggda för att hålla (Changeworks, 2008) och byggnader som 
består av tegel håller i flera hundra år (Tegelmäster, u.å.). 

3.2.1 Egenskaper hos tegel 
Tegel är ett kapillärsugande material, vilket innebär att tegelfasaden tar upp vatten 
(Gustavsson, 2012). De rörelser som uppstår på grund av fukt är mycket små, vilket 
leder till att tegel sällan har torksprickor (Burström, 2007). Tegel kan även utsättas för 
andra fysikaliska angrepp såsom frost (Gustavsson, 2012). Frostskadornas art varierar 
och kan yttra sig på flera sätt såsom avsprängning av tunna respektive tjocka skivor, 
sprickbildning i teglet samt fullständigt sönderfall (Burström, 2007).  

Tegel är ett hårt och sprött material som är beständigt mot värme samt mot biologiskt 
och kemiskt angrepp, dock ej starka syror (Burström, 2007). Under vissa förhållanden 
kan saltutslag förekomma och då bildas ett mer eller mindre vattenlösligt skikt på te-
gelmurverket (Burström, 1999). Oftast blir beläggningarna ofarliga och kan avlägsnas 
genom att tvätta av ytan och behöver därmed inte bytas ut (Burström, 2007).  

Figur 1. Koppling mellan frågeställning och teori (författarens figur). 
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3.3 Energieffektiviserande åtgärder 
För att uppnå ett behagligt inneklimat finns en mängd olika parametrar som behöver 
samverka. Det som påverkar människans upplevelse av inneklimatet är termiska, hygi-
eniska, ljus- samt ljudmässiga faktorer (Warfvinge & Dahlbom, 2010). 

3.3.1 Tilläggsisolering 
Vid tilläggsisolering av gamla byggnader finns en enorm energibesparingspotential 
(Ståhl et al., 2011). Nedan beskrivs tilläggsisolering av de olika byggnadsdelarna. 

Tilläggsisolering av grund 
Då grunden ska tilläggsisoleras finns tre olika tillvägagångssätt - byta ut befintlig iso-
lering till en med bättre värmemotstånd, göra en invändig eller utvändig isolering (Ståhl 
et al., 2011). Utvändig tilläggsisolering är möjlig i byggnader med torpargrund, kryp-
grund eller byggnad på plintar. I byggnader med platta på mark kan en tunn isolering 
istället tillföras invändigt (Energimyndigheten, 2009). Har byggnaden ett isolerings-
material med sämre isoleringsförmåga än dagens borde detta bytas ut till ett bättre 
(Ståhl et al., 2011).  

Vid invändig tilläggsisolering är det viktigt att ha en ren platta för att undvika mögel 
samt att välja ett isoleringsmaterial som tål fukt och har högt värmemotstånd då utrym-
met ofta är begränsat och takhöjden inte ska bli för låg. Vid tilläggsisolering av en grund 
blir både värmeförlusterna mindre och den termiska komforten högre. Vilket tillväga-
gångssätt som än väljs så måste fuktproblematiken tas i beaktande (Ståhl et al., 2011). 

Tilläggsisolering av ytterväggar 
Det finns två tillvägagångssätt vid tilläggsisolering av ytterväggar, utvändig eller in-
vändig. Isolering av utsidan är ur byggnadsfysikaliskt perspektiv att föredra framför 
invändig isolering (Energimyndigheten, 2009). Detta eftersom den ursprungliga kon-
struktionen blir varmare och torrare och väggen mer lufttät. Ytterligare en fördel är att 
köldbryggor bryts vilket leder till varmare ytor inomhus på både väggar och golv (Ståhl 
et al., 2011). Att tilläggsisolera från utsidan påverkar dock fasadens utseende negativt 
då fönstren kommer längre in i fasaden, väggen hamnar utanför grunden och takfoten 
minskas. Dessa negativa konsekvenser åtgärdas genom att flytta ut fönstret i linje med 
fasaden, bredda den ursprungliga grunden och förlänga takfoten, dock är detta kost-
samma åtgärder (Energimyndigheten, 2009). 

Då tilläggsisolering sker på insidan av den befintliga fasaden blir konstruktionen kallare 
(Energimyndigheten, 2009), fuktkänsligare och golvarean minskar (Zagorskas et al., 
2014). Fuktaspekten måste beaktas så att kondens inte bildas bakom isoleringen. De 
köldbryggor som finns ska inte heller förstärkas. Vid placering av ett ångtätt skikt på 
väggens insida hindras fukten från att vandra ut genom väggen (Ståhl et al., 2011).  

Tilläggsisolering av källarvägg 
Att tilläggsisolera källaren är lönsamt, särskilt om denna är uppvärmd till normal inom-
hustemperatur. Tilläggsisolering kan ske både utvändigt och invändigt men det först-
nämnda är mer effektivt eftersom källarmuren då hålls varm och torr. I samband med 
utvändig tilläggsisolering kan även dräneringen åtgärdas då fukt annars kan ge problem 
i källaren. Vid invändig tilläggsisolering krävs att källarväggarna är torra då denna åt-
gärd innebär risk för fukt och mögel. Den invändiga tilläggsisoleringen utförs i princip 
på samma sätt som tilläggsisolering invändigt av ytterväggar (Energimyndigheten, 
2009). 
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Tilläggsisolering av tak 
Att tilläggsisolera taket är oftast den mest kostnadseffektiva åtgärden och det går att 
göra både på utsidan och insidan (Energimyndigheten, 2009). Denna åtgärd minskar 
värmeförlusterna och undersidan av taket blir varmare vilket leder till att den termiska 
komforten höjs (Ståhl et al., 2011). Att isolera taket leder även till att temperaturen 
inomhus stiger och att den relativa fuktigheten sjunker (Energimyndigheten, 2009). För 
att yttertaket ska bli mindre känsligt för invändig kondens och fuktskador placeras iso-
lering på utsidan. Taket ska även hålla tätt och skydda från yttre klimatpåfrestningar 
(Ståhl et al., 2011). 

3.3.2 Fönster och dörrar 
Värmeförluster genom fönster utgör en stor del av den totala uppvärmningsenergin för 
en byggnad. Genom att sänka fönstrens värmegenomgångskoefficient (U-värde) kan 
energiförlusterna i en byggnad därmed minska drastiskt (Ståhl et al., 2011). Vid byte 
av dörrar är energibesparing en viktig faktor för att minska byggnadens miljöpåverkan 
(Sjöström Larsson & Wergeni-Wasberg, 2008). För att ytterligare sänka en byggnads 
energianvändning ska fönster och dörrar vara väl tätade, vilket även leder till minskat 
drag och mindre buller utifrån (Ståhl et al., 2011).  

Vid fönsterbyte finns två möjligheter. Antingen ersätts de befintliga fönstren med nya 
alternativt monteras nya glas i de befintliga karmarna. Fönster med lågt U-värde får en 
högre yttemperatur på det innersta glasets insida och därmed minskar kallraset. Detta 
medför en högre termisk komfort inomhus, dessutom minskar risken för kondens på 
fönstrets insida i rum med hög luftfuktighet (Ståhl et al., 2011). 

3.3.3 Ventilationssystem 
För att få ett optimalt luftbehandlingssystem är det viktigt att åstadkomma en energief-
fektiv och ventilationseffektiv lösning (BFS 2014:3). Till- och frånluftssystem med 
återvinning (FTX-system) är det allra vanligaste ventilationssystemet i lokaler 
(Warfvinge & Dahlbom, 2010). Det är ett stabilt, flexibelt och kostnadseffektivt system 
där återvinning av värmen i frånluften sker och värmer upp tilluften. Energibehovet för 
eftervärmning av tilluften kan då minskas med 50-80 % (Svensk ventilation, u.å.). Det 
skapas dock inte någon tryckskillnad över klimatskalet vilket leder till att FTX-ventile-
rade byggnader måste ha ett lufttätt klimatskal för att uppnå en god funktion (Warfvinge 
& Dahlbom, 2010). 

Det finns tre olika sätt att reglera och styra storleken på ventilationsflödet, Constant Air 
Volume (CAV), Variable Air Volyme (VAV) samt Demand Controlled Ventilation 
(DCV). CAV-systemet är ett konstantflödessystem vilket innebär att till- och frånlufts-
flödena är konstanta under hela driftstiden. VAV-systemet är ett variabelflödessystem 
vilket innebär att till- och frånluftflödena varierar under driftstiden. Luftflödet regleras 
efter personnärvaro, koldioxidhalt och rumstemperatur vilket leder till att tomma rum 
kommer att ventileras minimalt. DCV-systemet är en behovsstyrd ventilation vilket in-
nebär att det styrs manuellt av personerna som vistas i rummet eller automatiskt efter 
hur rummet används (Warfvinge & Dahlbom, 2010).  

3.3.4 Värmesystem 
Fjärrvärme är en klimatsmart och energieffektiv uppvärmningsform. Detta värmesy-
stem tar tillvara på resurser som annars skulle gå förlorade (Svensk Fjärrvärme, u.å.). 
Enligt Naturvårdsverket är fjärrvärmen den största förklaringen till att Sverige lyckats 
nå klimatmålen enligt Kyoto-avtalet (Nordberg, 2014, 1 oktober).  
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3.4 Metodik vid energieffektivisering i kulturhistoriska bygg-
nader 
Att minska energianvändningen i kulturhistoriskt värdefulla byggnader är ingen enkel 
process (Santoli, 2014). Det är dock möjligt att energieffektivisera dessa byggnader 
utan att ändra på konstruktionen (Zagorskas et al., 2014) och det finns framtagna me-
toder för detta. En metod är den ordning som Grytli föreslår, vilken bygger på meto-
derna Kyotopyramiden och Trias Energetica. Metoderna fokuserar först på att minska 
förlusterna och därefter förändra installationssystem eller energikälla (Ståhl et al., 
2011).  

I Kyotopyramiden, se Figur 2, är åtgärder rangordnade utefter energieffektivitet, där 
värmeisolering är den mest kostnadseffektiva åtgärden vid energieffektivisering av en 
byggnad (Edsjö Kalnaes & Jelle, 2013). Denna metod har blivit allmänt vedertagen 
inom modern byggteknik i Skandinavien och är framtagen av norska Sintef, Skandina-
viens största oberoende forskningsinstitut (Swedisol, u.å.). 

 

 

 

 

 

 

Den andra metoden som Grytlis ordning bygger på är Trias Energetica (Ståhl et al., 
2011), se Figur 3. Där är åtgärderna rangordnade utefter störst påverkan på energian-
vändningen och är en modell som utvecklats av Delft University of Technology. Mo-
dellen fungerar som en guide för hållbar energibesparing inom byggsektorn. Den visar 
på att energibesparande åtgärder måste genomföras för minskande energiförluster och 
att fossila bränslen måste ersättas med hållbara energikällor (Eurima, 2011).  

  

 

 

 

 

 

Figur 2. Kyotopyramiden (Swedisol, u.å.). 

Figur 3. Trias Energetica (Eurima, 2011). 
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Grytli fokuserar på tre faktorer vid genomförande av olika åtgärder - vad som är enklast 
att genomföra, vilka åtgärder som är mest skonsamma för bygganden samt vad som är 
effektivast ur ett ekonomiskt perspektiv. Dessa faktorer hänger oftast ihop och i enlighet 
med dessa har en allmän ordning framtagits kring energieffektiviserande åtgärder. Åt-
gärd 1-3 ämnar till att reparera byggnaden medan åtgärd 4-6 ämnar till förbättring av 
tekniska installationer, se Figur 4. Alla åtgärder behöver inte utföras utan energieffek-
tiviseringen påbörjas med åtgärd 1 och fortsätter sedan uppåt i triangeln tills innekli-
matet är tillfredsställt. Modellen har sitt fokus på energiåtgärder i befintliga byggnader 
med bevarandevärde (Grytli, 2004). 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

Grytlis ordning följs inte alltid då flera förvaltare av kulturhistoriska byggnader anser 
att den största besparingspotentialen ligger i att ändra brukarbeteendet. Den ordning 
förvaltare istället ofta arbetar utifrån är att ändra brukarbeteendet, optimera tekniska 
installationer, förbättra klimatskärmen och till sist använda förnyelsebara energikällor. 
Förvaltares ordning är därmed i stort sätt den omvända jämfört med Grytlis ordning 
(Ståhl et al., 2011). 

3.5 Styrmedel 
Nedan redovisas de styrmedel som reglerar förvanskning av kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader och energieffektivisering i Sverige. 

3.5.1 Plan- och bygglagen  
Sverige styrs av olika lagar, förordningar och föreskrifter. Den lag som reglerar mark- 
och vattenområden samt den byggda miljön är Plan- och bygglagen (Riksantikvarieäm-
betet, 2014). För att bevara de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna skyddas dessa 
byggnader genom detaljplanen eller översiktsplanen (Unnerbäck, 2002). Plan- och 
bygglagens 8 kap 13 § handlar om förbud mot förvanskning, där en byggnad som har 
ett kulturhistorisk värde ska bevaras. 8 kap 14 § handlar om underhåll och varsamhet, 
vilket innebär att byggnader med kulturhistorisk värde ska underhållas så att deras värde 
bibehålls. Plan- och bygglagens 8 kap 17 § påpekar att vid ändring av en byggnad så 
ska byggnadens kulturhistoriska värde inte förvanskas. Däremot saknas begreppet för-
vanskning i Plan- och bygglagens lista med definitioner och någon annan förklaring av 
begreppet ges ej (SFS 2010:900). 

Figur 4. Ordningen enligt Grytli (fritt efter Grytli, 2004). 
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3.5.2 Miljöbalken 
1 januari 1999 trädde Miljöbalken i kraft med syftet att främja en god och hållbar miljö 
för nuvarande och kommande generationer (Naturvårdsverket, 2014). I Miljöbalkens 1 
kap 1 § står det att Miljöbalken skall tillämpas så att värdefulla natur- och kulturmiljöer 
skyddas och vårdas (SFS 1998:808). 

3.5.3 Boverkets byggregler 21 
I Boverkets byggregler 21 finns det krav på specifik energianvändning för både bostä-
der och lokaler. Dessa krav skiljer sig åt beroende av var i landet byggnaden är placerad 
(BFS 2014:3). Skulle panncentralen byggas idag skulle ett krav på 80 kWh/m2 och år 
gälla, se Figur 5. Detta då byggnaden förväntas användas som kontor enligt Tommy 
Fritz2, och placerad i klimatzon III. Vid beräkning av den specifika energianvändningen 
används lämpliga säkerhetsmarginaler för att byggnaden ska uppfylla kravet när den 
tagits i bruk (BFS 2014:3). 

Figur 5. Krav på högsta specifika energianvändning i lokaler  
med annat uppvärmningssätt än elvärme (BFS 2014:3). 

 

Boverkets byggregler 21 innehåller föreskrifter och allmänna råd (Boverket, 2009) där 
kapitel 1 och 9 berör krav som ställs vid ombyggnation. Avsnitt 1:22 anger att det i 
grunden är samma egenskapskrav som ska tillämpas vid ändring av en byggnad som vi 
nybyggnation. Dock får anpassning av kravnivåerna ske för att därigenom bibehålla 
byggnadens kulturvärden enligt avsnitt 1:223. Avsnitt 1:2233 hänvisar till Plan- och 
bygglagen och tillåter att ”… man vid ändring av byggnader får anpassa och göra av-
steg från de tekniska egenskapskraven med […] hänsyn till varsamhetskravet och för-
vanskningsförbudet…” (BFS 2014:3). 

                                                 

2 Tommy Fritz VD Tosito Invest AB, samtal den 27 november 2014. 
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3.6 Sammanfattning av valda teorier 
Energieffektivisering och kulturhistoriskt bevarande är två kontroversiella ämnen. Det 
är viktigt att behandla dessa frågor på ett sådant sätt att det erhållna resultatet möter 
dagens krav på energieffektivitet men samtidigt främjar bevarandet av kulturhistoriska 
byggnader (Zagorskas et al., 2014).  

Möjliga energieffektiviserande åtgärder begränsas av de styrmedel som säger att för-
vanskning av kulturhistoriska värden inte får ske. Exempelvis ska det kulturhistoriska 
värdet tas i beaktning då tilläggsisolering av en grund sker. I vissa fall, då grunden ska 
bevaras, går det inte byta ut den befintliga utvändiga isoleringen och invändig isolering 
blir inte aktuell. Vid tilläggsisolering av ytterväggen är en invändig isolering att föredra 
så att den befintliga fasaden inte förvanskas. Fönster och dörrar går att täta utan större 
påverkan på det kulturhistoriska värdet (Ståhl et al., 2011). Dock har fönster en stor 
betydelse för byggnadens kulturhistoriska värde och hur den upplevs. Byte av fönster 
bör endast utföras i de fall då de kan ersättas av nya som är väl anpassade till husets 
karaktär. Går inte detta bör fönstrens värmemotstånd istället ökas genom andra åtgärder 
(BFS 2014:3). 

För att installationerna inte ska påverka det kulturhistoriska värdet är det viktigt att lös-
ningarna är reversibla, det vill säga att systemet ska kunna bytas ut utan att ha gjort 
någon åverkan på byggnaden. Värmesystemets påverkan på det kulturhistoriska värdet 
kan minskas genom att förlägga installationer i de rum som redan tidigare var avsedda 
för detta (Ståhl et al., 2011). 

Möjliga energieffektiviserande åtgärder begränsas även av att studien enbart berör te-
gelbyggnader. Då tegel är ett kapillärsugande material, stenen tar upp vatten (Gustavs-
son, 2012), behöver fuktproblematiken utredas innan energieffektiviserande åtgärder 
genomförs. Bland annat ökar risken för frostsprängning hos byggnader med tegelfasad 
(Ståhl et al., 2011). 

De energieffektiviserande åtgärderna i kulturhistoriska byggnader har varierande på-
verkan på byggnadens energianvändning (Changeworks, 2008). Därav har en metodik 
framtagits som visar i vilken ordning dessa bör ske för att få störst minskning av ener-
gianvändningen. Dessa metoder ligger till grund för studiens tillvägagångssätt vid im-
plementering av åtgärder. 

Sammanfattningsvis går det konstatera att teorin om energieffektiviserande åtgärder är 
central för studien, se Figur 6. Åtgärderna utgör möjligheter, metodiken hur dessa bör 
implementeras medan styrmedel och tegelbyggnader utgör begränsningar. 
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Figur 6. Kopplingen mellan de olika teorierna (författarens figur). 
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4 Empiri 
Kapitlet redovisar datainsamlingen som utförts genom dokumentinsamling och inter-
vjuer. Kontroll på plats har skett för att se om de insamlade ritningarna stämmer. 

4.1  Dokumentinsamling 
Munksjö industriområde är ett viktigt inslag i Jönköpings bebyggelse. Företagets bety-
delse för näringslivet och dess långa industrihistoria gör området till ett viktigt kulturarv 
(Karlsson, Lindgren & Vestbö Franzén, 2008). Panncentralen byggdes år 1948 med 
ritningar från A/B Armerad betong i Malmö. Det var en komplementbyggnad med av-
fallspanna och ställverk med syftet att ta till vara på restprodukter från produktionen. 
Byggnaden utgör enligt en inventering ett stort kulturhistoriskt värde då panncentralen 
är ”... en av områdets mer monumentala byggnader med sina i murverk framträdande 
och uppåtsträvande pilastrar” (Niras, 2010). Trots detta har tegelfasaden saltutslag och 
håligheter, flera fönster är trasiga och dörrar saknas till följd av bristande underhåll, se 
Figur 7. 

Figur 7. Panncentralens befintliga skick visar på bristande underhåll (författarens 
foto). 

4.1.1 Kontroll av ritningar 
Panncentralens invändiga volym är oförändrad då inga om- eller tillbyggnationer har 
skett sedan byggnaden uppfördes, dock är källarvåningen uppfylld med sand. Större 
delen av fasaderna är intakta men har lagningar och hål där det tidigare funnits trans-
portrör som anslutit till intilliggande byggnader. Fasaden utgörs av 390 mm tegel i 
kryssförband med åsfog. 
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På söderfasaden har en öppning för en port tagits upp och de trasiga fönstren på entré-
plan är övertäckta med plåt, se Bilaga 1 och Bilaga 2. Dessa fönster består av gjutjärns-
bågar och har 3 x 7 rutor. Fönstren på övervåningen utgörs av dubbla trådglas i betong-
spröjsar. På österfasaden har öppningen för transportrören satts igen med nytt tegel vil-
ket visar sig genom saltutslag. Den stora porten som fanns då panncentralen byggdes är 
utbytt till en mindre dörr och även på denna fasad är fönstren på entréplan övertäckta 
med plåt, se Bilaga 1 och Bilaga 2. Även på västerfasaden har mindre förändringar skett 
gällande portar och fönster. Den stora porten som tidigare fanns är ersatt med en mindre 
dörr placerad mer centrerad på fasaden. Fönstren i ställverket är delvis borttagna och 
har blivit igenmurade med tegel, se Bilaga 1 och Bilaga 2. På den norra fasaden har den 
tidigare öppningen för transportröret flyttas något, i övrigt är denna fasad oförändrad, 
se Bilaga 1 och Bilaga 2. 

Vid observation av taket iakttogs inga förändringar. Glaset i lanterninen är näst intill 
fullständigt och strängbetongbalkarna saknar synliga deformationer. Däremot har fukt 
tagit sin in i konstruktionen och orsakat påväxt på lättbetongplattorna, se Bilaga 2. I 
panncentralen finns inget värmesystem utan byggnaden har värmts upp av ångpannan 
som varit placerad centralt i den större byggnadskroppen. Ventilation har skett genom 
självdrag. I lanterninen finns möjlighet till luftning genom två cirkulära öppningar, se 
Bilaga 2. 

4.2 Intervjuer 
Nedan redogörs för Mattias Sörensens och Britt-Marie Börjesgårds svar. För intervju-
frågor, se Bilaga 3. 

4.2.1 Tilläggsisolering 
Tilläggsisolering var den första energieffektiviserande åtgärden som respondenterna 
tog ställning till. 

Grund 
Enligt både Sörensen och Börjesgård kan grunden tilläggsisoleras invändigt utan att 
förvanska byggnadens kulturhistoriska värde. Grunden är inte känslig för sådana åtgär-
der utan byggnaden tål en sådan förändring. Sörensen påtalade även att det inte är i 
grunden som värdena finns. 

Källarvägg 
Att tilläggsisolera källarväggen invändigt och utvändigt ska enligt Sörensen och Bör-
jesgård inte förvanska byggnadens kulturhistoriska värde. Sörensen menade vidare att 
”Materialet på utsidan av källarväggen behöver inte beaktas ur ett antikvariskt per-
spektiv eftersom det inte är så gammalt”.  

Yttervägg 
”Exteriört är tegelfasaden ett signum för den här bygganden, de indragna fälten och 
de spröjsade fönstren. Sett till sitt sammanhang och sitt ursprung är den här tegelfasa-
den i ett område där det röda teglet är bärande” enligt Sörensen. Vidare påtalade Sö-
rensen att en invändig tilläggsisolering är att föredra och att det inte skulle förvanska 
byggnadens kulturhistoriska värde. Enligt Börjesgård kan invändig tilläggsisolering ur 
ett antikvariskt förhållningssätt inte ske utan att påverka byggnadens kulturhistoriska 
värde. Däremot är det en accepterad åtgärd utifrån Plan- och bygglagens definition av 
förvanskning. Börjesgård trodde därför att ett sådant förslag skulle gå igenom vid en 
bygglovsansökan då kommunen framförallt ser till den exteriöra delen av fasaden. 
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Tak 
Sörensen såg inte utvändig tilläggsisolering av taket som ett problem ur Plan- och bygg-
lagens perspektiv, detta anses inte vara förvanskande. Enligt både Sörensen och Bör-
jesgård är utvändig tilläggsisolering att föredra och Sörensen tillade att ”Om man tittar 
på konstruktionen som helhet, att balkarna kan upplevas från insidan, så är detta ett 
starkt karaktärsdrag”. Dock behöver anslutningen av isoleringen mot takets kant då 
hanteras. Sörensen tillade även att ställverkets tak är mer känsligt mot utvändig tilläggs-
isolering men att det ändå var genomförbart ur ett förvanskande perspektiv. 

4.2.2 Fönster och dörrar 
Restaurering av fönster och dörrar var den andra energieffektiviserande åtgärden som 
respondenterna tog ställning till. 

Fönster 
Enligt både Sörensen och Börjesgård kan det befintliga glaset bytas ut i fönstren utan 
att förvanska byggandens kulturhistoriska värde. Sörensen påpekade vidare att ”Det är 
inte bara en varsam utan även en antikvarisk åtgärd”. Även Börjesgård påtalade att 
”Det är snarare att betrakta som underhåll än som förvanskning”. 

Dörrar 
Att sätta dit dörrar där de tidigare suttit och med liknande utseende anses inte vara för-
vanskande enligt Sörensen och Börjesgård. En sådan åtgärd blir, enligt Börjesgård, 
”… att man restaurerar byggnaden snarare än att man förvanskar den”. 

Byte av plåtdörrar till fönster 
Sörensen bedömde att de plåtdörrar som tidigare funnits på byggnadens norra fasad kan 
bytas ut till fönster utan att förvanska byggnadens kulturhistoriska värde. ”Det är ingen 
stort ingrepp i byggnadens karaktär.” Börjesgård menade att ”Det går alltid hitta någon 
lösning som alla parter i en diskussion kan acceptera, men det är ju någon form av 
förvanskning”. 

4.2.3 Ventilationssystem 
Enligt både Sörensen och Börjesgård kan ett FTX-system installeras utan att förvanska 
byggnadens kulturhistoriska värde. Sörensen menar att ”… en anpassad lösning inte 
kommer störa byggnaden då de installationer som kommer till kan hanteras utefter ett 
arkitektoniskt och gestaltningsmässigt hänseende”. Börjesgård poängterar att det dock 
krävs en noggrant utarbetad lösning då FTX-system ”… har en tendens att bli ganska 
fula”. Att byggnaden är industriell gör det enklare vid projektering av installationer 
enligt respondenterna. 

4.2.4 Värmesystem 
Att byta värmesystem till fjärrvärme kan ske utan att förvanska byggnadens kulturhi-
storiska värde enligt både Sörensen och Börjesgård. En sådan åtgärd ”… är inget som 
stör” enligt Sörensen. 

4.3 Sammanfattning av insamlad empiri 
Kontroll på plats har möjliggjort energiberäkningar där förslag på energieffektivise-
rande åtgärder har getts. Utifrån dessa har intervjuer ägt rum för att ta reda på om åt-
gärderna anses vara förvanskande. Respondenternas svar i dessa intervjuer bygger på 
den historia som berör panncentralen. Både den befintliga byggnadens historia och de 
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förändringar som skett under byggnadens drifttid. Munksjö fabriksområde har varit en 
viktig del för Jönköpings tillväxt och byggnaden är en av flera tegelbyggnader på om-
rådet (Karlson et al., 2008), detta är exempel på faktorer som svaren påverkas av. 
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5 Analys och resultat 
I detta kapitel analyseras den insamlade empirin. Indata för den befintliga byggnaden 
och de energieffektiviserande åtgärderna beskrivs. Vidare presenteras resultatet som 
används för att besvara frågeställningarna vilket kopplas till målet. 

5.1 Analys 
Nedan beskrivs analysen för den befintliga byggnaden respektive den energieffektivi-
serade byggnaden. För mer information och beräkningar, se hänvisade bilagor. 

5.1.1 Befintlig byggnad 
Den befintliga panncentralens specifika energianvändning har beräknats med energibe-
räkningsprogrammet BV2. Följande uppgifter har förts in i programmet:  

• Byggnadens orientering: Den norra fasaden vrids 20 grader mot öster. 
• Byggnadens inre massa: Lätt då den ska användas till kontor. 
• Fasadens tyngd: Medeltung då fasaden består av ett skikt av tegel. 
• Takkonstruktionens tyngd: Tung då den består till största delen av betong. 
• Byggnadens inre volym: 3 581 m3, se Bilaga 4. 
• Byggnadens Atemp: 701 m2, se Bilaga 4. Vid beräkning av Atemp har det antagits 

att byggnaden består av tre våningar – källarvåning, entréplan samt övervåning. 
Övervåningen har en 24 m2 stor öppning för att solljuset från lanterninen ska nå 
entréplanet. 

• Byggnadens Aom: 1 648 m2, se Bilaga 4. 
• U-värden för klimatskalets delar: Se Tabell 1. U-värden för grund, källarvägg 

och tak har handberäknats. U-värden för fasad, fönster och dörrar har beräknats 
med BV2 och genom ingenjörsmässiga antagande, se Bilaga 4. 

Tabell 1. Den befintliga byggnadens U-värden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Solfaktor: 0,76. Med hjälp av efterforskning och uppskattning antogs en ge-
nomsnittlig solfaktor, se Bilaga 4. 

• Fönstrens glasandel: 90 %, se Bilaga 4. Glasandelen har handberäknats. Kar-
mens respektive spröjsens tjocklek har uppskattats till 100 mm respektive 50 
mm. 

Byggnadsdel U-värde (W/m2K) 

Fasad 1,37 

Källarvägg 0,40 

Grund 0,39 

Tak 0,38 

Fönster 2,5 

Dörr Plåt 2,5 

Trä 2,0 
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• Köldbryggor: Se Tabell 2. ψ-värde för fönster, dörrar och hörn har beräknats 
med Isolerguiden Bygg 06 (Anderlid & Stadler, 2006), se Bilaga 4. Anslut-
ningen tak – yttervägg har beräknats genom att multiplicera längden för betong-
plattornas upplag med dess U-värde, se Bilaga 4. BV2 multiplicerar ψ-värdena 
med köldbryggans längd för att få fram köldbryggornas storlek. 

Tabell 2. Den befintliga byggnadens ψ-värden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Värme- och ventilationssystem: Byggnaden värmdes tidigare upp av över-
skottsvärme från ångpannan. Därmed har flispanna valts som uppvärmnings-
form för byggnaden i BV2. Då beräkningar på ventilationssystemet genomför-
des antogs självdrag eftersom byggnaden inte uppvisade några andra tekniska 
lösningar. Vid beräkning av antal omsättningar per timme har uppskattade be-
räkningar genomförts. Dessa resulterade i att vid liten temperaturskillnad är det 
0,05 oms/h och vid stor temperaturskillnad 0,4 oms/h, se Bilaga 4. 

• Gratisenergi: Då byggnaden förväntas användas som kontor har de parametrar 
som berör gratisenergin såsom tappvarmvatten, personantal, belysning och ma-
skiner valts med hjälp av Svebys Brukarindata kontor (Sveby, 2013), se Tabell 
3 och Bilaga 4. Då energianvändningen varierar är den uppdelad utefter belägg-
ning och kontorstiden är antagen till vardagar klockan 08.00-18.00. Övrig tid 
antas beläggningen vara mycket låg.  

 

 

 

 

Anslutning byggnadsdelar ψ (W/mK) 

Grund – yttervägg 0,52 

Hörn i mark 0,52 

Hörn ovanför mark 0,22 

Yttervägg – tak 0,09 

Yttervägg – tak ställverket 0,12 

Tak – vägg lanternin 0,049 

Fönster 0,14 

Dörrar 0,14 
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Tabell 3. Indata för gratisenergi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hjälp av nämnda parametrar har en specifik energianvändning på 430 kWh/m2 och 
år beräknats för den befintliga panncentralen, se Bilaga 5. Figur 11 visar att transmiss-
ionen står för de största energiförlusterna medan Grytlis ordning anger att den första 
åtgärden bör vara att täta luftläckage (Grytli, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Energieffektiviserad byggnad 
Enligt Kyotopyramiden, Trias Energeticas och Grytli bör en energieffektivisering inle-
das med att minska värmebehovet (Ståhl et al., 2011). Därmed har tilläggsisolering in-
förts i BV2 som ett första steg för att sänka byggnadens specifika energianvändning. 
Hela byggnadens klimatskal har tilläggsisolerats med olika lösningar. De faktorer som 
inte nämns nedan såsom orientering, solfaktor och indata för gratisenergi har inte änd-
rats i BV2 utan här gäller samma värde som för den befintliga byggnaden. 

 
 

 Vardag Helgdag 

Varmvatten Dag: 2 kWh/m2, år Dag: 2 kWh/m2, år 

Natt: 0 kWh/m2, år Natt: 0 kWh/m2, år 

Personer Dag: 17,1 personer Dag: 0 personer 

Natt: 0 personer Natt: 0 personer 

Belysning Dag: 7 W/m2 Dag: 1 W/m2 

Natt: 1 W/m2 Natt: 1 W/m2 

Maskiner Dag: 7,2 W/m2 Dag: 1 W/m2 

Natt: 1 W/m2 Natt: 1 W/m2 

Figur 8. Energifördelning i den befintliga byggnaden (från BV2). 
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Grund 
Grunden föreslås att tilläggisoleras invändigt med ett lager av 100 mm tjock cellplast 
från Isover (Isover, u.å.). För att ta hand om fukten placeras därpå en platonmatta vars 
uppbyggnad gör att en luftspalt bildas därunder. Det finns två olika system av platon-
golv – passiva och mekaniskt ventilerade. Med det mekaniskt ventilerade systemet, vil-
ket oftast behövs vid renovering, ansluts en fläkt som suger ut luften genom spalten 
(Isola, u.å.), se Figur 12. Mekanisk ventilation bedöms vara nödvändig i detta fall då 
panncentralen är placerad på en fuktig plats. För grundens nya U-värde, se Tabell 4 och 
Bilaga 6. 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Figur 9. Mekaniskt ventilerat system (Isola, u.å.). 

 

Tabell 4. Ursprungligt respektive nytt U-värde för grunden. 

Befintlig grund (Insida till utsida) Energieffektiviserad grund (Insida till ut-
sida) 

600 mm Betong 6 mm Platonmatta 

50 mm Membranisolering 100 mm Cellplast 

150 mm Skyddsbetong 600 mm Betong 

  50 mm  Membranisolering 

  150 mm Skyddsbetong 

U-värde 0,39 W/m2K U-värde 0,15 W/m2K 
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Källarvägg 
Källarväggen föreslås att tilläggsisoleras både utvändigt och invändigt. Utvändigt ap-
pliceras en 100 mm tjock Isodrän-skiva som är värmeisolerande, dränerande och har en 
uttorkande effekt (Isodrän, u.å.a), se Figur 13.  

Figur 10. Isodrän-skiva i brunt (Isodrän, u.å.b). 

 
Invändigt kan Stos system StoTherm In Comfort användas, se Bilaga 5 och Figur 18. 
Enligt Anders Sjöberg3 är systemet speciellt framtaget för byggnader där utvändig iso-
lering inte är ett alternativ på grund av byggnadens karaktär. Det finns inget tätskikt i 
systemet som stänger fukttransportvägarna. Ånga tillåts istället att diffundera in och 
eventuellt kondensera i perlit-isoleringen vilket alla material i systemet tål. Kapillär-
krafter suger vattnet tillbaka till den varma sidan och under sommarmånaderna kan 
konstruktionen torka ut åt två håll. För fuktberäkning, se Bilaga 7. 

 

                                                 

3 Anders Sjöberg Tekn. Dr. Sto Scandinavia AB, telefonsamtal den 14 april 2015.  
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Figur 11. Uppbyggnaden av StoTherm In Comfort (Sto, u.å.a). 

Det yttersta lagret som i Figur 14 saknar en siffra är det befintliga betongskikt på 600 
mm som idag utgör den bärande delen av panncentralens källarvägg. Skikt nummer 1 
är StoLevell In Mineral, ett mineraliskt klister- och armeringsbruk (Sto, u.å.b). På detta 
placeras en fuktreglerande isolerskiva, Sto-Perlite-Innendämmplatte 045, som skikt 
nummer 2 med en värmekonduktivitet (λ) på 0,045 W/mK (Sto, u.å.c). Skikt 3 utgörs 
av StoPrim Silikat, en vattenburen silikatgrundning som reglerar absorptionsförmågan 
(Sto, u.å.d). StoLevell In Mineral återkommer som skikt nummer 4. Skikt 5 är en arme-
ringsväv av glasfiber (Sto, u.å.e) varpå en ytbehandling läggs som skikt nummer 6 (Sto, 
u.å.a). För källarväggens nya U-värde, se Tabell 5 och Bilaga 6.

Tabell 5. Ursprungligt respektive nytt U-värde för källarväggen. 

Befintlig källarvägg (Insida till utsida) Energieffektiviserad källarvägg (Insida 
till utsida) 

600 mm Betong - Ytbehandling 

50 mm Membranisolering 5 mm Klister och bruk 

150 mm Skyddsbetong 200 mm Isolering 

5 mm Klister och bruk 

600 mm Betong 

50 mm Membranisolering 

150 mm Skyddsbetong 

100 mm Isodrän 

U-värde 0,40 W/m2K U-värde 0,10 W/m2K 
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Yttervägg 
Ytterväggen, som endast består av ett tegelskikt, föreslås att tilläggsisoleras invändigt. 
Lösningen som kan användas här är densamma som för källarväggen, StoTherm In 
Comfort. Skillnaden är att i ytterväggen utgörs det yttersta bärande skiktet av 390 mm 
tegel. För ytterväggens nya U-värde, se Tabell 6 och Bilaga 6. 

Tabell 6. Ursprungligt respektive nytt U-värde för ytterväggen. 

Befintlig yttervägg (Insida till utsida) Energieffektiviserad yttervägg (Insida till 
utsida) 

390 mm Tegel - Ytbehandling 

  5 mm Klister och bruk 

  200 mm Isolering 

  5 mm Klister och bruk 

  390 mm Tegel 

U-värde 1,37 W/m2K U-värde 0,19 W/m2K 

 

Tak 
Taket föreslås tilläggsisoleras utvändigt med cellplast från ThermiSol (Bauhaus, u.å.). 
Tilläggsisoleringen föreslås ske med en lutning på 1:65 vilket möjliggör vattenavrin-
ning. Pappen som nu är placerad direkt på betongen tas bort och en ny tätskiktspapp 
placeras på cellplasten. Vid denna lutning fungerar papp som taktäckningsmaterial 
(TräGuiden, u.å.). Detta medför att isoleringen inte är lika tjock över hela taket. Runt 
omkring lanterninen har cellplasten en tjocklek på 200 mm och runt om takets ytterkant 
har cellplasten en tjocklek på 100 mm. Detta innebär en genomsnittlig isoleringstjock-
lek på 150 mm. För takets nya U-värde, se Tabell 7 och Bilaga 6. 

Tabell 7. Ursprungligt respektive nytt U-värde för taket. 

Befintligt tak (Insida till utsida) Energieffektiviserat tak (Insida till ut-
sida) 

140 mm Lättbetongplattor 140 mm Lättbetongplattor 

150 mm Slaggbetong 150 mm Slaggbetong 

- Papp 150 mm (genom-
snitt) 

Cellplast 

  - Papp 

U-värde 0,85 W/m2K U-värde 0,19 W/m2K 
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Till följd av mer isolering förändras även följande indata som förts in i BV2:  

• Byggnadens inre volym: 3357 m2, se Bilaga 6. 
• Byggnadens Atemp: 661 m2, se Bilaga 6. 
• Byggnadens Aom: 1525 m2, se Bilaga 6. 
• Köldbryggor: Se Tabell 8 och Bilaga 6. 

Tabell 8. Den energieffektiviserade byggnadens ψ-värden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter att dessa förändringar och tilläggsisolerande åtgärder införts i BV2 är den speci-
fika energianvändningen 171 kWh/m2 och år. 

Fönster och dörrar 
Ytterligare ett steg i att sänka värmebehovet är att förbättra U-värdet för fönster och 
dörrar. Ett byte från plåtdörrar till fönster föreslås på byggnadens norra fasad där dörrar 
idag saknas. I avsnitt 4.1.1, Kontroll av ritningar, går utläsa att placering av öppningar 
för dörrar har flyttats. Detta är dock inget som studien tar hänsyn till då det är mer 
intressant att se de energieffektiviserande åtgärdernas effekt på den specifika energian-
vändningen. Att fler parametrar överensstämmer mellan den befintliga och den energi-
effektiviserade byggnaden gör att resultatet kan appliceras mer generellt. 

Jesper Kallhed4, samhällsplanerare med inriktning mot kulturmiljövård, säger att U-
värdet för stålfönstren och fönstren med betongspröjsar kan antas vara samma. Jonas 
Alsén5, bekräftar detta och säger att efter en renovering av fönstren erhåller de ett nytt 
U-värde på 1,8 W/m2K, se Tabell 9. Vid en sådan renovering behålls allt utom de dubbla 

                                                 

4 Jesper Kallhed Kyrkoantikvarie Arkitekthuset Jönköping AB, samtal den 8 april 2015. 

5 Jonas Alsén Arbetsledare Ryds Glas Jönköping AB, telefonsamtal den 21 april 2015. 

Anslutning Byggnadsdel ψ (W/mK) 

Grund – yttervägg 0,04 

Hörn i mark 0,04 

Hörn ovanför mark 0,04 

Yttervägg – tak 0,06 

Yttervägg – tak ställverket 0,06 

Tak – vägg lanternin 0,04 

Fönster 0,1 

Portar 0,1 
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glasen. Det yttersta glaset ersätts med ett vanligt glas medan det innersta ersätts med ett 
4 mm tjockt energiglas.  

Tabell 9. Ursprungliga respektive nya U-värden för fönstren. 

 U-värde befintliga fönster U-värde energieffektivise-
rade fönster 

Stålfönster 2,5 W/m2K 1,8 W/m2K 

Fönster med betong-
spröjsar 

2,5 W/m2K 1,8 W/m2K 

 
Då plåtdörren in till ställverket, belägen på panncentralens östra fasad, är i dåligt skick 
föreslås denna att bytas ut till en ny. Den nya dörren hämtas från Daloc och har ett U-
värde på 1,6 W/m2K (Daloc, u.å.). Träportarna finns inte kvar idag och föreslås ersättas 
med nya från Swedoor som har ett U-värde på 1,0 W/m2K (Swedoor, u.å.), se Tabell 
10. 

Tabell 10. Ursprungliga respektive nya U-värden för dörrarna. 

 U-värde befintliga dörrar U-värde energieffektivise-
rade dörrar 

Plåtdörrar 2,5 W/m2K 1,6 W/m2K 

Träportar 2,0 W/m2K 1,0 W/m2K 

 
Efter tilläggsisolering och byte av fönster och dörrar har en specifik energianvändning 
på 148 kWh/m2 och år uppmätts. 

Ventilationssystem 
Självdraget ersätts med ett FTX-system med konstant luftflöde (CAV) i BV2. Drifttiden 
ställs in till kontorstiden 8.00-18.00. Under denna tid utgår ventilationsflödet från Ar-
betsmiljöverkets föreskrifter som anger ett luftflöde på minst 7 l/s och person plus 0,35 
l/s och m2 (AFS 2009:2). Denna formel ger ett luftflöde på 351 l/s, se Bilaga 6. 

Det luftbehandlingsaggregat som föreslås är VEX240 från Exhausto (Exhausto, u.å.). 
Den specifika fläkteleffekten antas vara 1,3 kW/m3/s med detta system och temperatur-
verkningsgraden 87 %, se Bilaga 6. Då ändringar i ventilationssystemet sker ska ett 
maximalt värde på 2,0 kW/m3/s som specifik fläkteleffekt eftersträvas (BFS 2014:3). 
Till en följd av ändrat ventilationssystem behöver BV2 uppgifter om den ofrivilliga 
ventilationen, den luftomsättning som sker genom otätheter i klimatskalet och vädring. 
Denna sätts till 0,28 oms/h vilket innebär 0,4 l/s och m2. Enligt Feby (2012), som berör 
nollenergihus, passivhus samt minienergihus, ska låga byggnader med en formfaktor 
över 1,7, se Bilaga 6, ha ett maximalt läckflöde på 0,5 l/s och m2. Efter tilläggsisolering, 
byte av fönster och dörrar och installering av FTX-system är den specifika energian-
vändningen 96 kWh/m2 och år. 
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Värmesystem 
Då byggnaden inte längre fungerar som en panncentral och inte har en ångpanna som 
värmer byggnaden behövs ett nytt värmesystem. Enligt Tommy Fritz6 är byggnaden 
placerad inom ett område där kommunen vill bygga ut fjärrvärmesystemet och därför 
införs denna lösning i BV2. Detta sänker byggnadens specifika energianvändning ef-
tersom omvandlingsförlusterna nu sker i ett system utanför byggnaden (Boverket, 
2006).  

Efter tilläggsisolering, byte av fönster och dörrar, installering av FTX-system och byte 
till fjärrvärme är den totala specifika energianvändningen 79 kWh/m2 och år, se Tabell 
11, Figur 15 och Bilaga 8. Figur 16 visar att den största energiförlusten fortfarande sker 
genom transmission. 

 

Tabell 11. Uppnådd specifik energianvändning till följd av åtgärder. 

 Minskning av den speci-
fika energianvändningen 
till följd av åtgärd 
(kWh/m2 och år) 

Byggnadens specifika 
energianvändning efter  
åtgärd (kWh/m2 och år) 

Ursprunglig - 430 

Tilläggsisolering 260 171 

Fönster och dörrar 23 148 

Ventilationssystem 52 96 

Värmesystem 17 79 

                                                 

6 Tommy Fritz VD Tosito Invest AB, samtal den 27 november 2014. 
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Därmed har en byggnad skapats som är användbar och trivsam för människor att vistas 
i. Den termiska faktorn, som påverkar människans upplevelse av inneklimatet 
(Warfvinge & Dahlbom, 2010), har förbättrats och det är nu en behaglig temperatur i 
byggnaden. Då FTX-system används på rätt sätt ger det ett bättre inneklimat än själv-
drag. Det ger stora möjligheter att styra luftväxlingen, uteluften kan filtreras och drag 
kan undvikas (Warfvinge & Dahlbom, 2010). Detta förbättrar den hygieniska faktorn. 

Figur 13. Den åtgärdade byggnadens energifördelning i byggnaden (från BV2). 
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5.1.3 Förvanskning 
Efter intervju med Mattias Sörensen och Britt-Marie Börjesgård kan antaganden i Ta-
bell 12 ske. De åtgärder som anges i tabellen utgår från de föreslagna åtgärderna i av-
snitt 5.1.2. Energieffektiviserad byggnad. 

Tabell 12. Resultat från intervju om förvanskning. 

 Icke förvanskande 
åtgärd 

Förvanskande 
åtgärd 

Kommentar 

Grund X  - 

Källarvägg X  - 

Yttervägg X  Förvanskar ur ett antikva-
riskt perspektiv men ej enligt 
Plan- och bygglagens defi-
nition av förvanskning. 

Tak X  - 

Fönster X  - 

Dörr X  - 

Byte av plåtdörr till 
fönster 

X  Är någon form av förvansk-
ning ur antikvariskt perspek-
tiv men går hitta en lösning. 

Ventilationssystem X  - 

Värmesystem X  - 

5.2 Frågeställning 1 
Frågeställning som härmed besvaras är ”Hur omfattande renovering och restaurering 
av en icke isolerad tegelbyggnad krävs för att uppfylla Boverkets byggregler 21:s ny-
byggnadskrav på specifik energianvändning?”. Åtgärder som krävs enligt genomförd 
fallstudie är tilläggsisolering av hela byggnadens klimatskal, renovering av fönster och 
byte av dörrar samt byte av ventilations- och värmesystem. Dessa åtgärder ger byggna-
den en specifik energianvändning på 79 kWh/m2 och år. Enligt Boverkets byggregler 
21 är nybyggnadskravet 80 kWh/m2 och år för lokaler i klimatzon III (BFS 2014:3). 

5.3 Frågeställning 2 
Frågeställning som härmed besvaras bygger på frågeställning 1 och lyder ”Hur kan en 
sådan renovering och restaurering utföras utan att förvanska byggnadens kulturhisto-
riska värde?”. I utförd fallstudie framgår att föreslagna åtgärder ej anses vara förvans-
kande. Därmed kan det konstateras att de åtgärder som utförs i frågeställning 1 är till-
lämpbara då hänsyn tas till kulturhistoriskt bevarande. Detta bör dock ske med vissa 
förbehåll. Det kan dock konstateras att Plan- och bygglagen, Miljöbalken och Boverkets 
byggregler 21 är tämligen tillåtande vad gäller åtgärder.  
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5.4 Koppling till målet 
Studien har visat att det går att renovera och restaurera en icke isolerad tegelbyggnad 
och uppfylla Boverkets byggregler 21:s nybyggnadskrav på specifik energianvändning. 
Studien har även visat att denna renovering och restaurering är möjlig utan att förvanska 
byggnadens kulturhistoriska värde. Dessa svar bidrar till att uppnå studien mål som är 
”… att ta fram åtgärder som ger låg specifik energianvändning i icke isolerade tegel-
byggnader samtidigt som kulturhistoriskt bevarande tas i beaktning”. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet diskuterar resultatet, metoder och vilka konsekvenser som denna studie inne-
bär. Arbetets slutsats presenteras och förslag på vidare forskning ges. 

6.1 Resultatdiskussion 
Studien har mätt det som var meningen att den skulle mäta. Det har tydligt framkommit 
hur omfattande renovering och restaurering som krävs för att uppnå Boverkets bygg-
regler 21:s nybyggnadskrav på specifik energianvändning. Då samma uppgifter fördes 
in i energiberäkningsprogrammet en andra gång uppnåddes dessutom samma resultat. 
Intervjuerna har besvarat vilka åtgärder som kan genomföras utan att förvanska bygg-
nadens kulturhistoriska värde. Med detta som grund går det konstatera att studiens va-
liditet är hög. 

Studien har även mätt vad den avser mäta på rätt sätt. Alla variabler som krävts för att 
utföra trovärdiga energiberäkningar har hittats och noggrant dokumenterats för att stu-
dien ska kunna utföras igen och få liknande resultat. Då det inte funnits någon inform-
ation att tillgå har dock vissa variabler framtagits genom ingenjörsmässiga antaganden. 
Att dessa variabler inte är lika välunderbyggda påverkar studiens reliabilitet negativt. 
Ett exempel på detta är variablerna för självdrag. Då självdrag inte längre är ett venti-
lationssystem som projekteras är formlerna för detta ej uppdaterade och svårapplice-
rade. I intervjuerna har Sörensen och Börjesgård svarat överensstämmande, trots att vad 
som anses vara förvanskning är en tolkningsfråga. Med detta som grund går det kon-
statera att även studiens reliabilitet är relativt hög. 

6.2 Metoddiskussion 
Att utföra en fallstudie på endast ett objekt och använda endast ett energiberäknings-
program är begränsande. Förutsättningarna som ligger till grund för energiberäkning-
arna utgår endast från panncentralen medan alla byggnader är unika. Skulle en annan 
undersökare använda sig av ett annat energiberäkningsprogram är det osäkert om denne 
skulle komma fram till samma resultat. BV2 bygger på en doktorsavhandling på Chal-
mers Tekniska Högskola. Programmet syftar till att visa byggnadens energianvändning 
baserat på valen som görs avseende byggnaden och dess installationssystem (Almega, 
u.å.). Andra energiberäkningsprogram kan ha ett annat syfte, ta hänsyn till andra fak-
torer och därmed ge andra resultat. För att få ökad reliabilitet bör alltså byggnadens 
geometri, byggnadsdelarnas egenskaper och normvärden föras in i andra program för 
att se vilka skillnader som uppstår. 

Att fallstudien utförts på endast ett objekt innebär även svårigheter för intervjufrågorna 
att kunna appliceras generellt. Föreslagna energieffektiviserande åtgärder är knutna di-
rekt till projektet och behöver anpassas för varje enskild studie. Vidare hade intervjuer 
utförda vid panncentralen kunnat ge respondenten en tydligare inblick i åtgärdernas 
påverkan och därmed generera säkrare svar. Detta trots att Sörensen och Börjesgård 
hade besökt byggnaden samt att bilder och ritningar presenterades under intervjuns 
gång. Då båda respondenter har en antikvarisk bakgrund var detta något som togs i 
beaktning vid tolkning av svaren. Studiens syfte med intervjuerna var att klargöra vilka 
åtgärder som anses vara förvanskande enligt Plan- och bygglagen, alltså inte ur ett an-
tikvariskt förhållningssätt, vilket hade kunnat kommuniceras tydligare till responden-
terna. 
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Studien kan ändå användas som referens då energieffektivisering av kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader ska ske. Att studien är begränsad till icke isolerade tegelbyggna-
der gör att det unika begränsas och att appliceringsgraden ökar. Resultatet ger inte bara 
kunskap om vilka åtgärder som ger störst påverkan på byggnadens specifika energian-
vändning, utan även om dessa åtgärder kan anses genomföras utan att förvanska bygg-
nadens karaktär. 

Metodvalen, att utföra dokumentinsamling och intervjuer inom ramen för en fallstudie, 
anses vara väl valda. Dessa metoder har besvarat frågeställningarna på ett tydligt och 
konkret sätt. Fallstudien har givit de variabler som krävdes för att utföra energiberäk-
ningarna, dokumentinsamlingen den information som krävdes om byggnaden och in-
tervjuerna har avgjort vad som anses vara förvanskande. Önskas andra metodiker ap-
pliceras skulle fastighetsägare eller andra personer verksamma inom området kunna 
intervjuas för att besvara frågeställning 1. Baserat på deras erfarenhet av genomförda 
energieffektiviseringar skulle information kunna insamlas om hur omfattande renove-
ring och restaurering som krävs för att uppnå Boverkets byggregler 21:s nybyggnads-
krav på specifik energianvändning. För att besvara frågeställning 2 hade utförda ener-
gieffektiviseringar av icke isolerade tegelbyggnader med kulturhistoriskt värde kunnat 
utgöra en grund. Vid dessa renoveringar och restaureringar har myndigheter tagit beslut 
om vilka åtgärder som kan utföras utan att förvanska byggnadens kulturhistoriska 
värde. 

6.3 Begränsningar 
Arbetet behandlar icke isolerade tegelbyggnader med kulturhistoriskt värde och är ap-
plicerbart på byggnader av liknande art. Dock är förvanskning av kulturhistoriska bygg-
nader individuellt betingat. En åtgärd som innebär förvanskning för en byggnad behö-
ver inte göra det för en annan. Experter inom området kan dessutom ha olika åsikter om 
vilka delar av byggnaden som är kulturhistoriskt värdefulla och därmed intressanta att 
bevara. Detta medför att studien endast är applicerbar på icke isolerade tegelbyggnader 
där grunden och ytterväggen ska tilläggsisoleras invändigt, taket utvändigt och käl-
larväggen både invändigt och utvändigt.  

Eftersom varje byggnad har unika egenskaper i form av gestaltning och uppbyggnad 
behöver individuella energiberäkningar utföras för varje enskilt objekt. I de fall då 
byggnaden inte har samma uppbyggnad som byggnaden i fallstudien kan studien istället 
användas som referensobjekt. Lärdomen som denna studie då ger är det principiella 
genomförandet av en energieffektivisering – vilka åtgärder som ger stor påverkan och 
om dessa anses vara förvanskande. 
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6.4 Slutsatser och rekommendationer 
I de byggnader som utgör vårt kulturarv finns en stor besparingspotential vad gäller 
energi, miljöpåverkan och uppvärmningskostnader (Ståhl et.al., 2011). Denna studie 
styrker detta genom visa att Boverkets byggregler 21:s nybyggnadskrav på specifik 
energianvändning går uppnå i icke isolerade tegelbyggnader. Sådan energieffektivise-
ring kan dessutom ske utan att förvanska byggnadens kulturhistoriska värde. Detta in-
nebär att energianvändningen för bostäder och servicesektorn, som år 2007 stod för     
37 % av Sveriges slutgiltiga energianvändning (Nair et al., 2010), kan minskas avsevärt. 
Med genomförda energieffektiviseringar ökar chansen att uppnå riksdagens mål som 
innebär att energianvändningen i bostäder och lokaler ska minska med 20 % fram till 
2020 och med 50 % fram till 2050 jämfört med 1990 års nivå (Riksantikvarieämbetet, 
2012). 

I grunden är det samma egenskapskrav som ska tillämpas vid ändring av en byggnad 
som vid nybyggnation. Det finns dock flertalet undantag som möjliggör en anpassning 
av kravnivåerna så att byggnadens kulturvärden inte skadas. Studien indikerar att dessa 
undantag inte behövs. Det är möjligt att uppnå Boverkets byggregler 21:s nybyggnads-
krav hos en icke isolerad tegelbyggnad samtidigt som varsamhetskravet och förvansk-
ningsförbudet i Plan- och bygglagen tillgodoses. Boverket rekommenderas därmed att 
se över vilka krav på specifik energianvändning som kan och bör ställas vid ombygg-
nationer av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Då studien visar att det går uppnå Boverkets byggregler 21:s krav på specifik energian-
vändning skulle en fortsättning på arbetet kunna vara att uppnå strängare krav såsom 
Sweden Green Building Councils klassificering Miljöbyggnad och Breeam. Resultatet 
är intressant vid framtida utformning av styrmedel som berör energieffektivisering. 
Med vidare forskning och fler objekt i fallstudien kan ett resultat framkomma som visar 
vilka energikrav som är lämpliga och realistiska att ställa vid ombyggnationer av bygg-
nader med kulturhistoriskt värde. 

Det behövs ny forskning i områdena åtgärdsprioritering, förvanskning och ekonomi. 
Vidare forskning krävs för att fastställa ordningen som åtgärder ska prioriteras i för att 
optimera energieffektiviseringen. Plan- och bygglagens formulering av begreppet för-
vanskning är i stort behov av att tydliggöras. Studien skulle kunna genomföras med 
hänsyn till ekonomi för att ta reda på de mest kostnadseffektiva åtgärderna vid energi-
effektivisering. 
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Figur 14. Fasad mot söder (författarens foto). 

Figur 15. Fasad mot öster (författarens foto). 
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Figur 17. Fasad mot norr (författarens foto). 

Figur 16. Fasad mot väster (författarens foto). 
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Figur 18. Lanterninen (författarens foto). 
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Intervjufrågor 

Tilläggsisolering 

1. Grunden består idag av 150 mm skyddsbetong, 50 mm membranisolering och 600
mm betong. Skulle man kunna säga att tilläggsisolering på insidan av panncentralens
grund kan ske utan att förvanska byggnadens kulturhistoriska värde?

2. Fasaden består idag utav 390 mm tegel. Skulle man kunna säga att tilläggsisolering på
insidan av panncentralens fasad kan ske utan att förvanska byggnadens
kulturhistoriska värde?

3. Källarväggen består idag av 150 mm skyddsbetong, 50 mm membranisolering och
600 mm betong.
Skulle man kunna säga att tilläggsisolering på insidan av panncentralens källarvägg
kan ske utan att förvanska byggnadens kulturhistoriska värde?
Skulle man kunna säga att tilläggsisolering på utsidan av panncentralens källarvägg
kan ske utan att förvanska byggnadens kulturhistoriska värde?

4. Taket består idag av strängbetongbalkar, 140 mm lättbetongplattor, 150 mm
slaggbetong och papp. Skulle man kunna säga att tilläggsisolering på utsidan av
panncentralens tak kan ske utan att förvanska byggnadens kulturhistoriska värde?

Fönster och dörrar 

1. Idag är en del av glasen i fönstren trasiga. Skulle man kunna säga att ett byte av glaset
i panncentralens fönster kan ske utan att förvanska byggnadens kulturhistoriska värde?

2. Idag saknas dörrar och det är istället tomma öppningar. Skulle man kunna säga att
man kan sätta dit dörrar där de tidigare suttit och med liknande utseende utan att
förvanska byggnadens kulturhistoriska värde?

3. På byggnadens norra fasad har det suttit 4 stycken pardörrar i stål. Skulle man kunna
säga att dessa dörrar kan bytas ut till fönster utan att förvanska byggnadens
kulturhistoriska värde?

Ventilationssystem 

1. Idag fungerar ventilationen genom självdrag. Skulle man kunna säga att ett FTX-
system där till- och frånluft regleras kan installeras utan att förvanska byggnadens
kulturhistoriska värde?

Värmesystem 

1. Byggnaden har värmts upp av ångpannan som tidigare varit i bruk. Skulle man kunna
säga att byggnaden kan värmas upp genom fjärrvärme utan att förvanska byggnadens
kulturhistoriska värde?
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Beräkningar för den befintliga byggnaden 
Måtten på byggnadens olika delar är hämtade från ritningar. 

Geometri 
• Byggnadens volym: 14,1 x 15,1 x 15 + 6,11 x 14,1 x 4,5 = 3581 m3 

• Atemp: 14,1 x 15,1 x 3 + 6,11 x 14,1 – 24 = 701 m2
 

• Aom: 1648 m2, se Tabell 13.

Tabell 13. Byggnadens omslutande area, Aom. 

Byggnadsdel Area (m2) 

Fasad 756 

Grund 474 

Tak 299 

Fönster 84 

Dörr 35 

Total Aom 1 648 

Area och U-värde 
Nedan redovisas byggandens olika delar. 

Fasad 
Vid framtagning av fasadens U-värde användes BV2:s beräkningshjälpmedel U-värdes- 
beräkning. Där användes materialet Tegel (massivt) med en värmekonduktivitet (λ) på 0,7 
W/mK. Tabell 14 redovisar U-värde och area för fasadens olika sidor. 

Tabell 14. U-värde och area. 

Fasad Beskrivning U-värde enligt BV2 Fasadarea Källa 

Söder 390 mm tegel 1,37 W/m2K 169,2 m2 Ritning 
Norr 390 mm tegel 1,37 W/m2K 169,2 m2 Ritning 
Öster 390 mm tegel 1,37 W/m2K 208,7 m2 Ritning 
Väster 390 mm tegel 1,37 W/m2K 208,7 m2 Ritning 
Totalt: 755,8 m2 
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Grund och källarvägg 
Grunden och källarväggens U-värden har handberäknats och redovisas nedan. 

Grund 

Grunden har delats in i två delar med anledning av att del 2 har ett källarplan vilket framgår 
av plushöjderna i Figur 19. Beräkningsmetoden för U-värde har hämtats ur Praktisk 
Byggnadsfysik av Kenneth Sandin (2010). 

Del 1 – Golv på mark 

0-1 meter från yttervägg 

Tabell 25. Värmemotståndet för 0-1 meter från yttervägg. 

Lager d (m) λ (W/mK) R = d/λ (m2K/W) 
Utsida - - 0,04 
Ej dränerad sand och 
grus 

- - 0,70 

Betong 0,15 1,70 0,09 
Insida - - 0,17 

Totalt 1,00 

Figur 19. Uppdelning av grundens area (författarens figur).
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U0-1 = 1 / R = 1 / 1,00 = 1,00 W/m2K 

1-6 meter från yttervägg 

Tabell 16. Värmemotståndet för 1-6 meter från yttervägg. 

Lager d (m) λ (W/mK) R = d/λ (m2K/W) 
Utsida - - 0,04 
Ej dränerad sand och 
grus 

- - 2,20 

Betong 0,15 1,70 0,09 
Insida - - 0,17 

Totalt 2,50 

U1-6 = 1 / R = 1 / 2,50 = 0,40 W/m2K 

Aritmetiskt viktat värde 

Umedel = 39 / (39 + 58,5) x 1,00 + 58,5 / (39 + 58,5) x 0,40 = 0,64 W/m2K 

Del 2 - Källargolv 

0-6 meter från yttervägg 

Tabell 17. Värmemotståndet för 0-6 meter från yttervägg. 

Lager d (m) λ (W/mK) R = d/λ (m2K/W) 
Utsida - - 0,04 
Ej dränerad sand och 
grus 

- - 2,20 

Skyddsbetong 0,15 1,70 0,09 
Membranisolering 0,05 0,06 0,83 
Betong 0,60 1,70 0,35 
Insida - - 0,17 

Totalt 3,68 

U0-6 = 1 / R = 1 / 3,68 = 0,27 W/m2K 

>6 meter från yttervägg 

Tabell 18. Värmemotståndet för >6 meter från yttervägg. 

Lager d (m) λ (W/mK) R = d/λ (m2K/W) 
Utsida - - 0,04 
Ej dränerad sand och 
grus 

- - 2,70 

Skyddsbetong 0,15 1,70 0,09 
Membranisolering 0,05 0,06 0,83 
Betong 0,60 1,70 0,35 
Insida - - 0,17 

Totalt 4,18 
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U1-6 = 1 / R = 1 / 4,18 = 0,24 W/m2K 

Aritmetiskt viktat värde 

Umedel = 228,0 / (228,0 + 12,0) x 0,27 + 12,0 / (228,0 + 12,0) x 0,24 = 0,27 W/m2K 

Totalt aritmetiskt viktat värde för grunden 

Agrund del 1 = 97,5 m2
 

Agrund del 2 = 240,0 m2

Atotal = 337,5 m2

Umedel = 97,5 / 337,5 x 0,64 + 240,0 / 337,5 x 0,27 = 0,38 W/m2K 

Källarvägg 

Beräkningsmetoden för källarväggens U-värde har hämtats ur Praktiskt Byggnadsfysik av 
Kenneth Sandin (2010). 

Figur 20. Uppdelning av källarväggens area (författarens figur). 

A0-1 = A1-2 = A>2 = 62 m2
 

0-1 meter under mark 

Tabell 19. Värmemotstånd för 0-1 meter under mark. 

Lager d (m) λ (W/mK) R = d/λ (m2K/W) 
Utsida - - 0,04 
Ej dränerad sand och 
grus 

- - 0,35 

Skyddsbetong 0,15 1,70 0,09 
Membranisolering 0,05 0,06 0,83 
Betong 0,60 1,70 0,35 
Insida - - 0,17 

Totalt 1,83 
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U0-1 = 1 / R = 1 / 1,83 = 0,55 W/m2K 

1-2 meter under mark 

Tabell 20. Värmemotstånd för 1-2 meter under mark. 

Lager d (m) λ (W/mK) R = d/λ (m2K/W) 
Utsida - - 0,04 
Ej dränerad sand och 
grus 

- - 1,10 

Skyddsbetong 0,15 1,70 0,09 
Membranisolering 0,05 0,06 0,83 
Betong 0,60 1,70 0,35 
Insida - - 0,17 

Totalt 2,58 

U1-2 = 1 / R = 1 / 2,58 = 0,39 W/m2K 

>2 meter under mark 

Tabell 21. Värmemotstånd för >2 meter under mark. 

Lager d (m) λ (W/mK) R = d/λ (m2K/W) 
Utsida - - 0,04 
Ej dränerad sand och 
grus 

- - 2,20 

Skyddsbetong 0,15 1,70 0,09 
Membranisolering 0,05 0,06 0,83 
Betong 0,60 1,70 0,35 
Insida - - 0,17 

Totalt 3,68 

U>2 = 1 / R = 1 / 3,68 = 0,27 W/m2K 

Aritmetiskt viktat värde 

Umedel = (0,55 + 0,39 + 0,27) / 3 = 0,40 W/m2K 

Totalt aritmetiskt viktat värde 

Agrund del 1 = 97,5 m2
 

Agrund del 2 = 240,0 m2 

Akällarvägg = 186,0 m2 

Atotal = 523,5 m2
 

Umedel = 97,5 / 523,5 x 0,64 + 240,0 / 523,5 x 0,27 + 186,0 / 523,5 x 0,40 = 0,39 W/m2K 
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Tabell 22 redovisar grunden och källarväggens sammanfattande U-värde och area. 

Tabell 22. Grund- och källarväggsarea samt U-värde. 

Del Beskrivning U-värde 
handberäknat 

Grundarea Källa 

1 600 mm betong 0,64 W/m2K 86,2 m2 Ritning 
2 600 mm betong 

50 mm membranisolering 
150mm skyddsbetong 

0,27 W/m2K 212,9 m2 Ritning 

Källarvägg 600 mm betong 
50 mm membranisolering 
150mm skyddsbetong 

0,40 W/m2K 175,2 m2 Ritning 

Totalt: 0,39 W/m2K 474,3 m2 

Tak 
Takets U-värde har handberäknats med anledning av att slaggbetong inte fanns med som 
material i BV2:s beräkningshjälpmedel U-värdesberäkning. 

Tabell 23. Beräkning av takets värmemotstånd. 

Byggnadsdel d λ (W/mK) R = d/ λ (m2K/W) 
Utsida - - 0,04 
Slaggbetong 150 1 0,15 
Lättbetong 140 0,16 0,88 
Insida - - 0,10 

U = 1 / R = 1 / 1,17 = 0,85 W/m2K 

Totalt: 1,17 m2K/W 

Takets invändiga area har beräknats till 299,1 m2 med hjälp av mått från ritningarna. 
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Fönster 
Vid framtagning av fönstrens U-värden användes BV2:s tabeller Fönstervärden samt 
efterforskning på internet. Utifrån detta framkom att 2,5 W/m2K var ett rimligt U-värde för 
dessa fönster. Tabell 24 presenterar U-värde, antal fönster, fönsterarea, glasandel samt 
varifrån dessa uppgifter kommer. 

Tabell 24. U-värde, glasandel och fönsterarea. 

Fasad Beskrivning U-värde 
enligt BV2 

Antal Fönsterarea Glasandel Källa 

Söder Stålfönster 
med dubbla 
glas 

2,5 W/m2K 4 st 21 m2 90 % Ritning 

Brandfönster 
med dubbla 
trådglas 

2,5 W/m2K 4 st 9 m2 90 % Ritning 

Öster Stålfönster 
med dubbla 
glas 

2,5 W/m2K 3 st 15,8 m2 90 % Ritning 

Brandfönster 
med dubbla 
trådglas 

2,5 W/m2K 3 st 6,8 m2 90 % Ritning 

Väster Brandfönster 
med dubbla 
trådglas 

2,5 W/m2K 3 st 7,5 m2 90 % Ritning 

Tak Lanternin 
med dubbla 
trådglas 

2,5 W/m2K 1 st 24 m2 90 % Ritning 

Totalt: 18 st 84,1  m2 

Glasandel: (3,5 x 1,5 – 0,05 x 3,5 x 2 – 0,05 x 1,5 x 2 – 0,01 x 3,5 x 2 – 0,001 x 1,5 x 6) / (3,5 
x 1,5) = 0,87 ≈ 0,90 90 % 

Solfaktor: Vid framtagning av fönstrens solfaktor användes BV2:s tabeller Fönstervärden 
samt efterforskning på internet. Med hjälp av Svebys Brukarindata kontor (Sveby, 2013) 
antogs ett värde på 0,76. 
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Dörrar 
Vid framtagning av dörrarnas U-värden har ingenjörsmässiga antaganden gjorts. Plåt- och 
trädörrarnas U-värde framkom genom efterforskning på internet. Tabell 25 presenterar U- 
värde, antal dörrar, dörrarea samt varifrån dessa uppgifter kommer. 

Tabell 25. U-värde och area. 

Fasad Beskrivning U-värde Antal Dörrarea Källa 

Norr Plåtdörr 2,5 W/m2K 4 st 15,8 m2 Ritning 

Öster Trädörr 2,0 W/m2K 1 st 8,6 m2 Ritning 

Plåtdörr 2,5 W/m2K 1 st 2,8 m2 Ritning 

Väster Trädörr 2,0 W/m2K 1 st 7,5 m2 Ritning 

Totalt: 7 st 34,7  m2 
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Köldbryggor 
BV2 har beräknat byggnadens köldbryggor efter de ψ-värden som framtagits. I studien har 
endast linjära köldbryggor beaktats. För att ta fram ψ-värden för de olika anslutningarna har 
beräkningsmodellerna enligt Figur 21 och Figur 22 använts. Beräkningsmodell enligt Figur 21 
har använts för ψ-värde vid fönster och dörrar och beräkningsmodell enligt Figur 22 har 
använts för hörn. För att få grovt uppskattat ѱ-värde där betongbjälklag ansluter till yttervägg, 
kan U-värdet för den kvarvarande delen av ytterväggen som passerar utanför betongänden 
multipliceras med bjälklagets tjocklek enligt Kjell Nero7. Nero påtalar även att då två- och 
tredimensionellt värmeläckage inte kommer med vid denna uppskattning bör de beräknade ѱ- 
värdet ökas med ca 20 %. BV2 multiplicerar ψ-värdena med köldbryggans längd för att få 
fram köldbryggornas storlek. 

Figur 21. Beräkningsmodell 
fönster/dörr (Anderlid & Stadler, 

2006). 

Figur 22. Beräkningsmodell hörn 
(Anderlid & Stadler, 2006). 

7 Kjell Nero Civilingenjör och tekniklektor Jönköpings Tekniska Högskola, samtal den 8 april 2015. 
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Tabell 26 visar byggnadens olika ψ-värden som är beräknade enligt de metoder som är 
nämnda ovan. 

Tabell 26. Beräkning av byggnadens ψ-värden. 

Byggnadsdel d mm λ 
(W/mK) 

U-värde 
(W/m2K) 

Längd 
(l) 
(mm) 

Ψ=-0,009685 
+0,4038x λ0,8- 
0,02053x(λ/d)1,4

(W/mK) 

Ψ=U x l 
x 1,2 
(W/mK) 

Ψ=-2,782 x 10-2- 
2,199 x 10-4 x d3-1,2 + 
4,027 x 10-2 x 
(λ/d2)0,4 + 2,909 x 
(λxd1)1,6 + 2,242 x 
10-3 x (d3/d1)-1,4 + 
0,4665 x d 2

3 
(W/mK) 

Grund – 
yttervägg 

600 1,7 0,52 

Hörn i mark 600 1,7 0,52 
Hörn ovanför 
mark 

390 0,6 0,22 

Yttervägg – 
tak 

0,85 100 0,11 

Yttervägg – 
tak 
ställverket 

0,85 140 0,14 

Tak – vägg 
lanternin 

150 0,12 0,049 

Fönster d1=100 
d2=50 
d3=240 

0,6 0,14 

Portar d1=100 
d2=50 
d3=240 

0,6 0,14 
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Självdrag 
Vid beräkning av självdrag i BV2 anges luftomsättning då temperaturen är samma ute som 
inne samt då temperaturen skiljer sig 20 °C mellan inne respektive ute. Då det är svårt att 
beräkna självdrag i en byggnad är det framkomna värdet ungefärligt. 

Luftomsättning då temperaturen ute är samma som temperaturen inne: 

Termisk stigkraft: 

Δp = 0,0465 x (Tinne - Tute) x H (Warfvinge & Dahlbom, 2010) 

H = höjdskillnad mellan luftens in- och utlopp (m) 

Tinne = temperatur inne (°C) 

Tute = temperatur ute (°C) 

Δp = 0,0465 x (20 - 20) x 12 = 0 Pa 

Vindtryck: 

pvind = μ x ρv2 / 2 (Warfvinge & Dahlbom, 2010) 

μ = formfaktor, se avsnitt formfaktor 

v = vindhastighet (m/s) 

ρ = luftens densitet (kg/m3) = 1,25 kg/m3

pvind = 0,77 x 1,25 x 52 / 2 = 12,03 Pa = ∆p 

Totalt: 

ptot = ptermisk + pvind = 0 + 12,03 = 23,19 Pa 

Luftomsättning: 

∆p = (λ x l / d) x (ρ x v2 / 2) (Warfvinge & Dahlbom, 2010) , 

λ x l  = 1 v = √ ((2 x ∆p x d)/ ρ) 

λ = friktionskoefficient 

l = kanallängd 

ρ = luftens densitet (kg/m3) = 1,25 kg/m3

v = luftens strömningshastighet (m/s) 

d = kanalens diameter (m) = 0,7 m 

v = √ ((2 x 12,03 x 0,7 )/ 1,25) = 3,67 m/s 
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Area på kanal: π x r2 = π x 0,352 = 0,38 m2 

v x a = 3,67 x 0,38 = 1,39 m3/s 

Omvandling till l/s: 1,39 x 1000 = 1390 l/s 

1390 / Atemp=1390/701 =1,98 l/s, m2 orimligt svar 

Luftomsättning då temperaturen ute är 20 °C kallare än inne: 

Termisk stigkraft: 

Δp = 0,0465 x (Tinne - Tute) x H (Warfvinge & Dahlbom, 2010) 

H = höjdskillnad mellan luftens in- och utlopp (m) 

Tinne = temperatur inne (°C) 

Tute = temperatur ute (°C) 

Δp = 0,0465 x (20 – 0) x 12 = 11,16 Pa = ptermisk 

Vindtryck: 

pvind = μ x ρv2 / 2 (Warfvinge & Dahlbom, 2010) 

μ = formfaktor 

v = vindhastighet (m/s) 

ρ = luftens densitet (kg/m3) = 1,25 kg/m3

pvind = 0,77 x 1,25 x 52 / 2 = 12,03 Pa 

Totalt: 

ptot = ptermisk + pvind = 11,16 + 12,03 = 23,19 Pa 

Luftomsättning: 

∆p = (λ x l / d) x (ρ x v2 / 2) (Warfvinge & Dahlbom, 2010), 

λ x l  = 1 v = √ ((2 x ∆p x d)/ ρ) 

λ = friktionskoefficient 

l = kanallängd 

ρ = luftens densitet (kg/m3) = 1,25 kg/m3 
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v = luftens strömningshastighet (m/s) 

d = kanalens diameter (m) = 0,7 m 

v = √ ((2 x 23,19 x 0,7 )/ 1,25) = 5,09 m/s 

Area på kanal: π x r2 = π x 0,352 = 0,38 m2 

v x a = 5,09 x 0,38 = 1,93 m3/s 

Omvandling till l/s: 1,93 x 1000 = 1930 l/s 

1930 / Atemp=1930/701 =2,75 l/s, m2 orimligt svar 

Då detta beräkningssätt gav orimligt svar sker istället en överslagsbedömning enligt nedan. 

Överslagsbedömning enligt Boverket Handbok Självdragsventilation (Lindström, 1995): 

Atemp= 701 m2

Byggnadshöjd = 12m Erforderlig öppningsarea ska minst vara mellan 0,30 – 0,39 ‰, se 
Figur 23. 

Area på luftöppning: π x r2 = π x 0,352 = 0,38 m2 

0,38/701=0,54 ‰ OK. 

Figur 23. Erfoderlig öppningsarea i förhållande till 
bostadens golvarea (Lindström, 1995). 

S = L/2000 L=S x 2000 

S = erfoderlig area (m2) 

L = ventilationsluftflöde (m3/h) 

L = 0,38 x 2000 = 760 m3/h = 211 l/s 

Medelflöde per m2: 211 / 701 = 0,30 l/s, m2 

Medelflöde 0,3 l/s, m2 ger vid liten temperaturskillnad 0,07 l/s, m2 och stor 
temperaturskillnad 0,57 l/s, m2. Dessa värden valdes utifrån medelvärdet med anledning av att 
0,07 l/s, m2 är 0,05 oms/h, vilket ansågs vara rimligt vid liten temperaturskillnad och 0,57 l/s, 
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m2 är 0,4 oms/h, vilket ansågs vara rimligt vid stor temperaturskillnad. Dessa värden var även 
rimliga ur aspekten att medelflödet ligger mellan valda värden. 

Formfaktor 

Vid beräkning av formfaktorn (μ) för byggnadens väggar har beräkningsmetoden enligt 
Bilaga 9 använts. Dock används beteckningen C i bilagan för formfaktor istället för μ. 

Då byggnaden har två olika höjder har formfaktor beräknats för den högsta delen, vilket är 12 
m. 

e = minst (b;2h) = minst (22,5;24) = 22,5 m 

Figur 24. Plan (författarens figur). 
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0,7 x 

0,8 
0,1 

h / d = 12 / 15 = 0,8 Alla areor > 10 m2 μpe,10 

Zon A μpe,10 = -1,2 

Zon B μpe,10 = -0,8 

Zon C μpe,10 = -0,5 

Zon D μpe,10 = 0,77 

0,25 0,8 1 

0,1 / 0,75 = x / 0,55 x = 0,07 μpe,10 = 0,7 + 0,07 = 0,77 

Zon E μpe,10=-0,45 

-0,2 / 0,75 = x / 0,55 x=-0,15 μpe,10=-0,3 - 0,15 =-0,45 

Interpolering för zon 
E då h / d = 0,8. 

Figur 25. Elevation (författarens figur). 

-0,3 x 

-0,5 
0,2 

0,25 0,8 1 

Bilaga 4



Figur 26. Formfaktor för olika fasader (författarens figur). 

Gratisenergi 
Nedan presenteras beräkningar för gratisenergin. Beräkningarna är gjorda med hjälp av 
parametrar från Svebys Brukarindata kontor (Sveby, 2013). 

Belysning 
Dag 08.00-18.00: 7 W/m2 

Natt 18.00-08.00: 1 W/m2 

Personer 
Värmeeffekt per person: 108 W 

Area för kontor: 14,1 x 15,1 x 2 + 6,11 x 14,1 – 8 x 3 = 488 m2 

Varje person behöver 20 m2 488 / 20 = 24,4 m2 per person 

Beläggning 70 % 24,4 x 0,7 = 17,1 personer 

Maskiner 
Medel utrustning vid kontorstid 70 %: 6,3 W/m2 

Medel server vid kontorstid 70 %: 0,9 W/m2 

Totalt: 6,3 + 0,9 = 7,2 W/m2 
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Beräkningar för den energieffektiviserade 
byggnaden 
Måtten på byggnadens olika delar är hämtade från ritningar. 

Geometri 
• Byggnadens volym: 13,7 x 14,7 x 14,9 + 5,91 x 13,7 x 4,4 = 3357 m3 

• Atemp: 13,7 x 14,7 x 3 + 5,91 x 13,7 – 8 x 3 = 661 m2
 

• Aom: 2 x (13,7 x 14,9 +14,7 x 14,9) + 2 x (14,7 x 21,3) + 2 x (5,91 x 4,4) = 1525 m2
 

Area och U-värde 
Nedan redovisas byggnadens olika delar. 

Fasad 
Fasaden består av systemet StoTherm In Comfort och dess värmemotstånd är beräknat enligt 
Tabell 27. 

Tabell 27. Beräkning av fasadens värmemotstånd. 

Byggnadsdel d mm λ W/mK R=d/ λ m2K/W 

Utsida - - 0,04 

Tegel 390 0,6 0,65 

Bruk 5 0,87 0,006 

Isolering 200 0,045 4,44 

Bruk 5 0,87 0,006 

Insida - - 0,13 

U = 1 / R = 1 / 5,27 = 0,19 W/m2K 

Totalt: 5,27 m2K/W 

Bilaga 6



Tabell 28 redovisar fasadernas areor. 

Tabell 28. Area för fasaden. 

Fasad Beskrivning Fasadarea Källa 

Söder Tegel 164,4 m2 Ritning 

Norr Tegel 164,4 m2 Ritning 

Öster Tegel 202,4 m2 Ritning 

Väster Tegel 202,4 m2 Ritning 

Totalt: 733,6 m2 

Grund och källarvägg 
Grunden och källarväggens U-värden har handberäknats och redovisas nedan. 

Grund 

Grunden har delats in i två delar med anledning av att del 2 har ett källarplan vilket framgår 
av plushöjderna i Figur 27. Beräkningsmetoden för U-värde har hämtats ur Praktisk 
Byggnadsfysik av Kenneth Sandin (2010). 

Figur 27. Uppdelning av grundens area (författarens figur).
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Del 1 – Golv på mark 

0-1 meter från yttervägg 

Tabell 29. Värmemotstånd för 0-1 meter från yttervägg. 

Lager d (m) λ (W/mK) R = d/λ (m2K/W) 

Utsida - - 0,04 

Ej dränerad sand och 
grus 

- - 0,70 

Betong 0,15 1,70 0,09 

Cellplast 0,1 0,038 2,63 

Insida - - 0,17 

Totalt 3,63 

U0-1 = 1 / R = 1 / 3,63 = 0,28 W/m2K 

1-6 meter från yttervägg 

Tabell 30. Värmemotstånd för 1-6 meter från yttervägg. 

Lager d (m) λ (W/mK) R = d/λ (m2K/W) 

Utsida - - 0,04 

Ej dränerad sand och 
grus 

- - 2,20 

Betong 0,15 1,70 0,09 

Cellplast 0,1 0,038 2,63 

Insida - - 0,17 

Totalt 5,13 

U1-6 = 1 / R = 1 / 5,13 = 0,19 W/m2K 

Aritmetiskt viktat värde 

Umedel = 39 / (39 + 58,5) x 0,28 + 58,5 / (39 + 58,5) x 0,19 = 0,23 W/m2K 
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Del 2 - Källargolv 

0-6 meter från yttervägg 

Tabell 31. Värmemotstånd för 0-6 meter från yttervägg. 

Lager d (m) λ (W/mK) R = d/λ (m2K/W) 

Utsida - - 0,04 

Ej dränerad sand och 
grus 

- - 2,20 

Skyddsbetong 0,15 1,70 0,09 

Membranisolering 0,05 0,06 0,83 

Betong 0,60 1,70 0,35 

Cellplast 0,1 0,038 2,63 

Insida - - 0,17 

Totalt 6,31 

U0-6 = 1 / R = 1 / 6,31 = 0,16 W/m2K 

>6 meter från yttervägg 

Tabell 32. Värmemotstånd för >6 meter från yttervägg. 

Lager d (m) λ (W/mK) R = d/λ (m2K/W) 

Utsida - - 0,04 

Ej dränerad sand och 
grus 

- - 2,70 

Skyddsbetong 0,15 1,70 0,09 

Membranisolering 0,05 0,06 0,83 

Betong 0,60 1,70 0,35 

Cellplast 0,1 0,038 2,63 

Insida - - 0,17 

Totalt 6,81 

U1-6 = 1 / R = 1 / 6,81 = 0,15 W/m2K 

Aritmetiskt viktat värde 

Umedel = 228,0 / (228,0 + 12,0) x 0,16 + 12,0 / (228,0 + 12,0) x 0,15 = 0,16 W/m2K 
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Källarvägg 

Beräkningsmetoden för källarväggens U-värde har hämtats ur Praktiskt Byggnadsfysik av 
Kenneth Sandin (2010). 

Figur 28. Uppdelning av källarväggens area (författarens figur). 

A0-1 = A1-2 = A>2 = 62 m2
 

0-1 meter under mark 

Tabell 33. Värmemotstånd för 0-1 meter under mark. 

Lager d (m) λ (W/mK) R = d/λ (m2K/W) 
Utsida - - 0,04 
Ej dränerad sand och 
grus 

- - 0,35 

Isodränskiva 0,1 0,039 2,56 
Skyddsbetong 0,15 1,70 0,09 
Membranisolering 0,05 0,06 0,83 
Betong 0,60 1,70 0,35 
Bruk 0,005 0,87 0,006 
Isolering 0,2 0,045 4,44 
Bruk 0,005 0,87 0,006 
Insida - - 0,17 

Totalt 8,84 

U0-1 = 1 / R = 1 / 8,84 = 0,11 W/m2K 
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1-2 meter under mark 

Tabell 34. Värmemotstånd för 1-2 meter under mark. 

Lager d (m) λ (W/mK) R = d/λ (m2K/W) 
Utsida - - 0,04 
Ej dränerad sand och 
grus 

- - 1,10 

Isodränskiva 0,1 0,039 2,56 
Skyddsbetong 0,15 1,70 0,09 
Membranisolering 0,05 0,06 0,83 
Betong 0,60 1,70 0,35 
Bruk 0,005 0,87 0,006 
Isolering 0,2 0,045 4,44 
Bruk 0,005 0,87 0,006 
Insida - - 0,17 

Totalt 9,59 

U1-2 = 1 / R = 1 / 9,59 = 0,10 W/m2K 

>2 meter under mark 

Tabell 35. Värmemotstånd för >2 meter under mark. 

Lager d (m) λ (W/mK) R = d/λ (m2K/W) 
Utsida - - 0,04 
Ej dränerad sand och 
grus 

- - 2,20 

Isodränskiva 0,1 0,039 2,56 
Skyddsbetong 0,15 1,70 0,09 
Membranisolering 0,05 0,06 0,83 
Betong 0,60 1,70 0,35 
Bruk 0,005 0,87 0,006 
Isolering 0,2 0,045 4,44 
Bruk 0,005 0,87 0,006 
Insida - - 0,17 

Totalt 10,7 

U>2 = 1 / R = 1 / 10,7 = 0,093 W/m2K 

Aritmetiskt viktat värde 

Umedel = (0,11 + 0,10 + 0,093) / 3 = 0,10 W/m2K 
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Totalt aritmetiskt viktat värde 

Agrund del 1 = 97,5 m2
 

Agrund del 2 = 240,0 m2 

Akällarvägg = 186,0 m2 

Atotal = 523,5 m2
 

Umedel = 97,5 / 523,5 x 0,23 + 240,0 / 523,5 x 0,16 + 186,0 / 523,5 x 0,10 = 0,15 W/m2K 

Tabell 36 visar grunden och källarväggens area. 

Tabell 36. Grund- och källarväggsarea. 

Del Grundarea Källa 

1 81,7 m2 Ritning 

2 201,4 m2 Ritning 

Källarvägg 164,7 m2 Ritning 

Totalt 447,8 m2 

Tak 
Takets värmemotstånd har handberäknats enligt Tabell 37. 

Tabell 37. Beräkning av takets värmemotstånd. 

Byggnadsdel d (mm) λ (W/mK) R=d/ λ (m2K/W) 

Utsida - - 0,04 

Cellplast 150 0,031 4,84 

Slaggbetong 150 1 0,15 

Lättbetongplattor 140 0,88 0,16 

Insida - - 0,10 

U = 1/∑Z = 1/5,29 =0,19 W/m2k 

Totalt: 5,29 m2K/W 

Takets invändiga area har beräknats till 294,6 m2 med hjälp av mått från ritningarna. Takets 
invändiga area är mindre för den energieffektiviserade byggnaden än för den befintliga 
byggnaden då tilläggsisoleringen tar plats. 
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Köldbryggor 
BV2 har beräknat byggnadens köldbryggor efter de ψ-värden som framtagits. I studien har 
endast linjära köldbryggor beaktats. För att ta fram ψ-värden för de olika anslutningarna har 
beräkningsmodellerna enligt Figur 29 och Figur 30 använts. Beräkningsmodell enligt Figur 29 
har använts för ψ-värde vid fönster och dörrar och beräkningsmodell enligt Figur 30 har 
använts för hörn. För att få grovt uppskattat ѱ-värde där betongbjälklag ansluter till yttervägg, 
kan U-värdet för den kvarvarande delen av ytterväggen som passerar utanför betongänden 
multipliceras med bjälklagets tjocklek enligt Kjell Nero8. Nero påtalar även att då två- och 
tredimensionellt värmeläckage inte kommer med vid denna uppskattning bör de beräknade ѱ- 
värdet ökas med ca 20 %. BV2 multiplicerar ψ-värdena med köldbryggans längd för att få 
fram köldbryggornas storlek. 

Figur 29. Beräkningsmodell 
fönster/dörr (Anderlid & Stadler, 

2006). 

Figur 30. Beräkningsmodell hörn 
(Anderlid & Stadler, 2006). 

8 Kjell Nero Civilingenjör och tekniklektor Jönköpings Tekniska Högskola, samtal den 8 april 2015. 
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Tabell 38 visar byggnadens olika ψ-värden som är beräknade enligt de metoder som är 
nämnda ovan. 

Tabell 38. Beräkning av byggnadens ψ-värden. 

Byggnadsdel d (mm) λ 
(W/mK) 

U-värde 
(W/m2K) 

Längd 
(l) 
(mm) 

Ψ=-0,009685 + 
0,4038x λ0,8 - 
0,02053 x (λ/d)1,4

(W/mK) 

Ψ=U x l x 
1,2 
(W/m2K) 

Ψ=-2,782 x 10-2- 
2,199 x 10-4 x d3- 
1,2 + 4,027 x 10-2 x 
(λ/d2)0,4 + 2,909 x 
(λxd1)1,6 + 2,242 x 
10-3 x (d3/d1)-1,4 + 
0,4665 x d 2

3 

(W/mK) 

Grund – 
yttervägg 

150 0,042 0,04 

Hörn i mark 200 0,045 0,04 

Hörn ovanför 
mark 

200 0,045 0,04 

Yttervägg – 
tak 

0,19 300 0,07 

Yttervägg – 
tak 
ställverket 

0,19 290 0,07 

Tak – vägg 
lanternin 

200 0,038 0,04 

Fönster d1=100 

d2=50 

d3=240 

0,6 0,1 

Portar d1=100 

d2=50 

d3=240 

0,6 0,1 
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Ventilationssystem 
Enligt Arbetsmiljöverket ska minsta luftflödet för bygganden vara 7 l/s och person plus 0,35 
l/s och m2 (AFS 2009:2). 

Luftflöde: 0,35 x Atemp + 7 x antalet personer = 0,35 x 661 + 7 x 17,1 = 351 l/s 

Luftflöde per m2: 351/661 = 0,53 l/s m2 

SFP-tal: upptagen effekt / luftflöde = 0,674 / (2286 / 3600) = 1,1 kW/m3/s 

Figur 31. Motordata för FTX-system (Exhausto, u.å.). 

Då 1,1 kW/m3/s är SFP-talet vid optimal drift antas ett genomsnittligt värde på 1,3 kW/m3/s. 

Figur 32 visar att det bli en verkningsgrad på 87 % då det är ett flöde på 351 l/s (kurvan 
benämnd 1,0). 

Figur 32. Verkningsgrad för FTX-system (Exhausto, u.å.). 

Ofrivillig ventilation 
Beräkningen av ofrivillig ventilation utgår från Febys Kravspecifikation för nollenergihus, 
passivhus och minienergihus (Feby, 2012). 

Formfaktor: Aom / Atemp = 1525 / 661 = 2,3 
Då formfaktorn är över 1,7 får läckflödet per uppvärmd area maximalt vara 0,5 l/s, m2 Atemp 

(Feby, 2012). Detta leder till att ett värde på 0,4 l/s, m2 Atemp antas. 

Bilaga 6



Fuktdiagram för ytterväggen 
Figur 35 visar fukttransporten i ytterväggens konstruktion samt hur temperaturen varierar. 
Den är framtagen med hjälp av Anders Sjöberg, Teknisk Doktor, Sto Scandinavia AB.   

Figur 35. Diagram över fukttransport i ytterväggen. 
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BV² 2012

BV² Version
2012

Specifik energianvändning
klimatfil:Jönköping
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Projektfil
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Licensägare
Jönköpings Tekniska Högskola - Byggteknik (Skol-licens)
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Projekt 
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Licens giltig t.o.m
20150530

Datum
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Energiberäkningsprogram
Här samlar vi information om och länkar till olika 
energiberäkningsprogram.

Visa alla

BeBo-kalkyl

BeBo-kalkyl är ett webbaserat verktyg som beräknar förväntade resultat av 
energieffektiviseringsåtgärder som man överväger att genomföra. Verktyget gör det också 
möjligt att väga in samhällsnyttan av åtgärderna.

Se länk: BeBo-kalkyl (http://www.bebokalkyl.se)

BV2

BV2 är ett energiberäkningsprogram som bygger på resultat från en doktorsavhandling på 
Chalmers Tekniska Högskola.

BV2 är ett verktyg som används för att få svar på hur en byggnads energianvändning blir 
baserat på de val som görs avseende själva byggnaden och dess installationssystem.

Se länk: Hemsida BV2 (http://www.bv2.se)

ENORM

ENORM ger dig möjlighet att snabbt och enkelt verifiera att kraven för energibehov enligt 
Boverkets Byggregler (BBR) följs. Energiberäkningsprogrammet är utformat för att snabbt 
fastställa energibehovet för en byggnad med rimliga krav på indata. Resultaten är avsedda 
att visa att föreskrifternas krav är uppfyllda och för att ge underlag för val mellan olika 
energisparåtgärder.

Se länk: Equas hemsida (http://www.equa.se)

IDA

(/)

MenySök
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IDA är ett detaljerat simuleringsprogram för termiskt inneklimat och energianvändning i 
byggnader.
Programmet kan simulera byggnader med många rum (zoner), fönster, solavskärmning, ta 
hänsyn till interna värmebelastningar, värmelagring i byggnadsstommen, rumsvärmare 
eller -kylare, ventilationsflöden, golvvärme eller -kyla m.m.

IDA är utvecklat vid SU Tillämpad matematik & KTH Installationsteknik tillsammans med 
flera forskare i många år.

Ägs idag av Equa Simulation AB.

Se länk: Equas hemsida (http://www.equa.se)

Parasol – Solavskärmning

ParaSol är ett projekteringshjälpmedel för jämförelse av energi- och effektbehov samt 
innetemperaturer för olika glas och solskyddslösningar. Programmet är gratis.

Se länk: Parasols hemsida (http://www.parasol.se/) (för att ladda ner programmet gratis) 
och  LTH, Lund (http://www.ebd.lth.se/program/parasol/)

VIP-Energy

VIP-Energy (VIP+) är en svit av programvaror för simulering av hela byggnaders 
energibalans.

Programmet tar hänsyn till solinstrålning, värmelagring och värmeledning, luftsystem m.m.

Vid en beräkning kontrolleras även om byggnaden uppfyller kraven angående 
energihushållning enligt BBR.

Se länk: Strusoft hemsida (http://www.strusoft.se)

Page 2 of 2Energiberäkningsprogram | Svenska Teknik&Designföretagen
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GRAPHITE GS80 600X1200X100 MM

Per paket: 399

Den här produkten säljs endast i varuhus.

00

600x1200x100mm. 
3,60m². 

Cellplast Direkt AB har börjat tillverka en ny cellplast, Graphite, som har ca 20% bättre isolervärden än 
vanlig vit cellplast. 
”Hemligheten” ligger i att råvaran innehåller grafit som ökar isolerförmågan.
Graphite lämpar sig till grund, golv, väggar och tak i alla slags hus inklusive passivhus. 

Skyddar effektivt din byggnad från värmeförluster
Graphite är stark, lätt och tålig mot yttre påfrestningar
Den är helt rätt i tiden för investeringar i klimatåtgärder

Materialet består av expanderad polystyrenoch innehållande grafit.
Graphite Cellplast består av 98% luft.

Densitet: ca 16,0 kg/m3
Isolervärde: 0,031 W/mK
Kvalitet: S70

Sök KUNDVAGN (Tom) Till kassan

Page 1 of 3GRAPHITE GS80 600X1200X100 MM - Cellplast - Isolering - Tak & Isolering - Byg...
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Bilaga 11



Namn GRAPHITE GS80 600X1200X100 MM

Artikelnummer 4205046A

Vikt 6.5800

Produkttyp GRAPHITE

Varumärke THERMISOL

Serie CELLPLAST 

Netto vikt 6.48

Storlek 600X1200X100

PRODUKTER SOM ANDRA OCKSÅ TITTADE PÅ

ARMERINGSNÄT 70X70X2,5MM

49

KÖP

95

BYGGFOLIETEJP 33M X 50 MM.

125

KÖP

00
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TOPPSKIVA 350X535X16 MM VIT

69

KÖP

95

T2 REFLECTA VÄNDSKIVOR

94

KÖP

95
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EI 30

40dB, 45dB, 50dB

SS-EN 1627 RC 3

SS-EN 13501-2 kl Sa, Sm

SS-EN 14351-1

Säkerhetsdörr Daloc Y43 är 
avsedd som ytterdörr till 
bostad mot loftgång eller i 
markplan, utsatt för väder och 
vind. Dörren kan med fördel 
användas även i andra 
utrymmen. Utöver skyddet mot 
regn, vind och kyla, erbjuder 
Y43 även ett förstklassigt 
skydd mot inbrott, brand och 
buller. Allt förpackat i ett 
estetiskt formspråk.

LADDA NER
Drift-, Miljö- och 
Underhållsdokumentation

Produktfaktablad

Typgodkännande/Certifikat

Typgodkännande/Certifikat, 
Inbrott

Montageanvisning

Montageanvisning, 
kompletterande för Y43

Skötselanvisning Flerpunktslås 
till säkerhetsdörr

CAD-skiss Y43

Y43 Prestandadeklaration

Låsinstruktion Flerpunktslås

KLASSNINGAR
Dörren är provad av SP och certifierad av SITAC för brand-, ljud- och 
brandgastäthetsklassning. Inbrottsskyddet är provat av SP och certifierat 
av SBSC. Klimategenskaper under CE-märkningen är provade av SP. 
Dörren tillverkas under kontroll av SP och SBSC. 

Brandklass: El 30

Ljudklass: R'w 40 dB, tillval 45, 50dB.
Y43 har ljudklass R'w 40, men kan uppgraderas till 45dB. Provad ljudreduktion Rw 43, 48 

dB. Som del i tandemdörr kan ljudklass R'w 50dB erhållas.

Inbrottsskydd: SS-EN 1627 RC 3. 
Dörren är godkänd för såväl in- som utåtgående montage.

Brandgastäthet: SS-EN 13501-2 klass Sa, Sm.

CE-märkning: SS-EN 14351-1. 
Y43 är CE- märkt mot byggproduktdirektivet och produktstandarden för ytterdörrar SS-EN 

14351-1. CE-dekalen vid dörrbladets bakkant redovisar följande egenskaper, provade av 

SP:

Motstånd mot vindlast klass 5B

Vattentäthet klass 7B/npd*

Avgivande av farliga ämnen  godkänd

Ljudreduktion Rw 43(C=-2;Ctr=-7) dB

U-värde 1,6

Lufttäthet klass 4

*No performance determined (npd) gäller inåtgående montage där vattentäthet ej har 

utvärderats.

Korrosivitetsklass: C1-C3 enligt SS-EN ISO 12944-2.
Dörrar för utomhusbruk upp till korrosivitetsklass C3 rekommenderas i varmförzinkat 

utförande med industrimålning från fabrik alternativt laminatplåt för utomhusbruk.

DÖRRBLAD
Konstruktion: Dörrbladet är 58 mm tjockt och har en fasad överfals. Det 
består av flera 1 mm stålplåtar, sammanfogade med dolda plåtkanter. 
Invändigt är dörrbladet isolerat med mineralull och förstärkt mot inbrott. 
För ljudreduktion och täthet är dörrbladet försett med tätningslist i 
överfalsen, som komplement till tätningslisten i karmens anslag.

Ytbehandling: Levereras med yta av utomhusbeständig laminatplåt i 
kulör eller trämönster. Den kan även levereras färdigmålad i någon av våra 
standardkulörer i korrosivitetsklass C3 enligt EN ISO 12944-2/BSK 07. 
Andra NCS-kulörer levereras på begäran.

KARM
Konstruktion: För bästa skydd mot regn, vind och kyla levereras den med 
varmförzinkad vitmålad karm 42, färdigisolerad med mineralull, samt med 
formbeständigt mdf-foder* för invändig beklädnad. Karmen levereras 
sammansatt, med de färdigmålade fodren* bipackade, från fabrik. 
Tätningslist är placerad i ett spår i karmen. Karmen kan kompletteras med 
väggomfattning för insidan.
*Utgår vid inåtgående montage.

Montering: Snabbt montage och fixering genom karmens efterjusterbara 
karmhylsor (insexnyckel).

TRÖSKEL
Dörren förses som standard med hårdträtröskel, behandlad med dubbla 
lacklager på alla ytor. Fasad tröskel (ATYG) är standard men kan vid 
önskemål ersättas med rak tröskel (ATYH). Mot beställning kan den även 

Beteckning Karmdag
mått*

Karmytter
mått Vikt

Enkeldörr
Y43 9 x 21
Y43 10 x 21
Y43 11 x 21

800 x 2025
900 x 2025

1000 x 2025

890 x 2093
990 x 2093

1090 x 2093

87
95

103

Andra storlekar offereras på begäran.

Max väggöppningsmått för tex modul 9x21 är 920x2110 mm.

*Vid 90 graders öppnad dörr avgår 45 mm.

Maxmått: 
Enkeldörr brand/ljud 13x23/12x24
Enkeldörr brandgas 13x23
Enkeldörr inbrott 13x24

Daloc Y43 Säkerhetsdörr loftgångsdörr 

Till daloc.se  
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förses med rostfri anslagströskel (ATR), som också är standard vid 
inåtgående montage.

STANDARDBESLAG
Lås: Flerpunktslås (8765) exkl cylinder. Obs! MK3 kräver en rund klass 3 
cylinder eller en oval cylinder med godkänt cylinderbehör.

Låsplacering: A=58 mm, B=33 mm från gångjärnssida till centrum 
låskista. 

Övrigt: Tappbärande justerbara elförzinkade gångjärn. Säkerhetsbult i 
slutbleck och dubbla tappar i bakkant. Extra integrerat borrskydd vid 
huvudlåset.

TILLVAL
Vid vindutsatt placering rekommenderas komplettering med dörrbroms. 
För inåtgående dörr rekommenderas vattenavvisare i nederkant om dörren 
utsätts för regn. För utåtgående dörr som helt saknar regnskydd, 
rekommenderas vattenavvisare i ovankant. Dessutom kan den levereras 
med Linea-mönster, rostfri tröskel, dörrkik, mekanisk ringklocka, 
nyckeltub, postinlägg, sparkskydd, säkerhetsglas, karmbelysning, 
dörrstängare mm. Kontakta Daloc för utrustning till ljudklass R'w 45 dB. 
Dörrbladet kan förses med invändig träbeklädnad, se dörrtyp D43.

Dubbla tätningslister för hög 
ljudreduktion och täthet samt 
hårdträtröskel med dubbla lacklager är 
standard.

Den färdigisolerade karmen levereras 
med formbeständigt mdf-foder för 
invändig beklädnad.

Hullingförsedda tappar i bakkant och 
gångjärn med säkrade sprintar ökar 
säkerheten.

Dalocs säkerhetsdörr Y43 är avsedd 
som ytterdörr till lägenheter i loftgång 
eller i markplan. 

Daloc säkerhetsdörr kan levereras med 
mönstrad yta på utsidan och vit insida i 
lägenheten.

Kombinationen av en genomtänkt 
konstruktion och infällda tätningslister 
gör att Y43 är exceptionellt tät. 
Värmeförlusten genom dörren är låg 
och den ger ett effektivt skydd mot 
fukt, drag och oljud. 

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.

LÄS MER OM

Karmar

Trösklar

Färger och mönster

Daloc Linea

Glasöppningar Säkerhetsdörr S43 och Y43

Glasöppningar

Sparkskydd

Tandemdörr ljudklass R’w 50dB

Page 2 of 2DALOC Daloc Y43 Säkerhetsdörr loftgångsdörr
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kvantitativ metod

kvantitativ metod, ett samlingsbegrepp inom 

samhällsvetenskaperna för de arbetssätt där forskaren 

systematiskt samlar in empiriska och kvantifierbara 

data, sammanfattar dessa i statistisk form samt från 

dessa bearbetade data analyserar utfallet med 

utgångspunkt i testbara hypoteser.

De kvantitativa arbetssätten är som regel formaliserade, med varje steg i 

forskningsprocessen väl definierat och avskilt från de övriga. Man utgår 
från representativa urval i en befolkning eller grupp och undersöker 
dessa med olika former av mätinstrument som skall fånga samband, 
fördelning och variation i det som studeras. Kvantitativa metoder och 
därtill kopplade tekniker, såsom postenkät, är något av ett villkor vid 
studiet av stora populationer. Att använda sig av kvantitativa metoder 
förutsätter inte att forskaren själv deltar i det denne studerar, vilket 
uppfattats som en fördel av objektivitetsskäl. Kvantitativa metoder var 
fram till 1960talet dominerande inom samhällsvetenskaperna för att 
därefter allt oftare kombineras med eller kompletteras av kvalitativa 
arbetssätt. Jämför kvalitativ metod </uppslagsverk/encyklopedi/lång/kvalitativ

metod>.

Författare: Bengt Erik Eriksson

Källangivelse 

Nationalencyklopedin, kvantitativ metod.
www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kvantitativmetod,

hämtad 20150422.
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Trias Energetica
Trias Energetica: The Smart Approach To Climate Neutrality

Securing a clean, sustainable and reliable energy supply is arguably the greatest challenge Europe will face in the 21st

Century. The energy we rely on comes from finite natural resources and is subject to depletion. And it’s not only a 
question of when the oil will run out . The impact of fossil fuel consumption on global warming is now well understood.

For those who wish to reduce the carbon footprints of their buildings there is a growing array of energy efficient 
appliances to help ‘green’ homes and work spaces. From solar energy through to long-life light bulbs, the options are 
endless.

Making the best choice can be daunting. The smartest investment – both for the environment and your pocket – is to 
choose proven technology that substantially reduces your demand for energy.

As the McKinsey/Vattenfall study clearly demonstrates, better insulation is the most profitable 
way to reduce CO2 emissions.Not only does insulation provide the greatest reduction in carbon emissions, but retrofitting 

your house or office will actually save you money; a lot of money !

The Trias Energetica a model developed by the Delft University of Technology– acts as a guide when pursuing energy 
sustainability in the building sector. The Trias Energetica makes clear that energy savings have to come first on the path 
to environmental protection. Only when a building has been designed to minimise the energy loss, should the focus shift 
to renewable energy solutions, such as solar panels or heat exchange and recovery systems.

First, we need to limit energy demand through energy saving. Second, renewable sources should be used to meet the 
remaining energy demand. Only then should fossil fuels be used, as efficiently and cleanly as possible. 

As oil price trends indicate, the era of an unbridled supply of cheap energy is over. Fossil fuels are becoming scarce and 
clean energy has yet to become fully scalable. Saving energy provides the most immediate and effective way to slow 
global warming.
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Insulation is the easiest way to slash energy consumption and it also increases comfort. It is often referred to as the low-
hanging fruit of the climate change debate. In striving to make Europe’s stock of residential, commercial and public 
buildings climate-neutral a strict low-energy diet is required. It’s time to insulate!
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SearchHome Nyheter Om EXHAUSTO Jobb Kontakt

Global sites

EXHAUSTO Produkter Ventilationsaggregat med roterande växlare VEX200EC (EXact2) VEX240 Tekniska data

PRODUKTER

Decentraliserad ventilation

Ventilationsaggregat med 
motströmsväxlare

Ventilationsaggregat med roterande 
växlare

VEX200EC (EXact2)

VEX240 Tekniska data

VEX250 Tekniska data

VEX260 Tekniska data

VEX270 Tekniska data

Automatik, VEX200

Automatiktillbehör, VEX200

VEX200FC (EXact)

TOPP

SMART

AERO

Ventilationsaggregat med plattväxlare

Modulaggregat

Ventilationsaggregat med FX-
återvinning

Kyl- och värmebatteri

Fläktar och automatik 

Takgenomföringar

Takhuvar

Spiskåpor

Luftdon

Brandgasfläktar och automatik

VEX240
Lägg till allt om produktet

VEX240

Aggregatdata:

Min. luftflöde 60 l/s

Max. luftflöde 670 l/s

Upptagen effekt 1,8 kW

Strömförsörjning 1 x 230 V + N + PE ∼ 50 Hz 

Max. fasström 12,5 A (strömförbrukningen är ej 
sinusformad) 

Vikt driftklart aggregat 260 kg 

Aggregatets vikt för transport 200 kg (exkl. luckor och fläktenheter) 

Data för motor och motorstyrning (MC)

Motortyp EC-motor

Motorklass 
i enlighet med IEC 60034-30

Som IE3 (högsta effektivitet)

Spänningsingång 1 x 230 V

Överströmsskydd Inbyggt

Reglering: Steglös genom motorstyrning (MC)

Styrsignal med automatik Modbus

Styrsignal med annan automatik 0 – 10 V DC

Mediatemperatur (luft) -40 °C – +40°C

Omgivande temperatur (under 
drift):

-30 °C – +50 °C 

Rotordrev – stegmotor:

Spänning 230 V 

Fasström 0,2 A 

Upptagen effekt 45 W 

Överströmsskydd Inbyggd 

Reglering (inbyggd 
rotationsvakt)  

Steglöst från 0 till 10 varv på rotorn 

Vid temperaturer under -25˚C (och vid montering utomhus) är rekommendationen att 
använda en termostatstyrd värmare i automatikboxen. 

EXHAUSTO AB

Östra Hindbyvägen 26B
SE-213 74 Malmö

Tel: +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DATA

Hitta information och förutsättningar 
kring ljud- och kapacitetsdata 

DOKUMENTATION, VEX240H (EC):

Hämta autoCad-skisser 

Hämta produktmanualer 

Visa utskriftskorgen

Tekniska data Lägg till i 

INSTITUTEPRODUKTER PROJEKTERING SERVICE
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Fläktdata

Max. total verkningsgrad (A–D) 58,1 %

ECO mätuppställning (A–D) A

Krav på effektivitetsgrad 62N (2015)

ECO effektivitetsgrad i optimal driftpunkt 76,2N

Motordata (optimal driftspunkt)

EC-motor Med motorstyrning (VSD)

Upptagen effekt 0,674 kW

Luftflöde 2286 m3/h 

Totaltryck 617 Pa

Varvtal vid optimal driftspunkt 2886

 Förutsättningar:
– Densitet = 1,2 kg/m3

– Tryckförhållande < 1,11
– Övriga punkter i enlighet med EC327/2011 (se handboken till produkten)

Fäll in

VEX240
VEX240 med standardrotor

VEX240 med högeffektiv rotor 

 Temperaturverkningsgrad för VEX-aggregat visas för olika volymströmsförhållanden 
beräknade som:

Tilluft 
= 0,8 och 1,0 

Frånluft

ɳ
t 

=
t
2,2

 - t
2,1

  = Temperaturverkningsgrad 
t
1.1

 - t
2.1

t
2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft)

t
2,2 = Temperatur på tilluft

t
1,1 = Temperatur på frånluft

Frånluft = 25 ºC
Uteluft (friskluft) = 5 ºC

Temperaturverkningsgraden anges enligt EN308 vid torr värmeåtervinning och ökas 
vid kondensation. 

Temperaturverkningsgrad Lägg till i 
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Fäll in

SNABBLÄNKAR:

Nerladdningar

Exodraft rökgasfläktar

Om www.exhausto.se

Prislista

Nyheter

Karriär

PRODUKTER

Decentraliserad ventilation
Ventilationsaggregat med motströmsväxlare
Ventilationsaggregat med roterande växlare
Ventilationsaggregat med plattväxlare
Modulaggregat
Ventilationsaggregat med FX-återvinning
Kyl- och värmebatteri
Fläktar och automatik 
Takgenomföringar
Takhuvar
Spiskåpor
Luftdon
Brandgasfläktar och automatik

PROJEKTERING

Living – bostadsventilation
Learning – Skolventilation
Working – Kontorsventilation
Beräkningsprogram
Referenser

SERVICE

Ladda ner dokumentation
Spåra din försändelse
Larmlistor, Automatik
Automatik
Servicetips
Utgångna produkter

Måttritningar Lägg till i 
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Om ISODRÄN AB Miljöpolicy Kontakt © - Copyright ISODRÄN i norden

Jobba hos oss
Huvudmeny

Hem

Ladda 

ner

Nyheter/Artiklar

Teknisk 

support

ISODRÄN-

systemet

ISODRÄN-

skivan

ISODRÄN-

tillbehör

Tekniska 

fakta

FAQ

Ladda 

ner

Bildgalleri

Om fukt

Priser

Mässor

Sök 

Återförsäljare

Sök 

certifierad 

entreprenör

Om 

ISOCERT

ÅF-login

Användningsområden

Källarvägg

Renovera 

betonggolv

Krypgrund

Platta på 

mark

Idrottsytor

ISODRÄN-skivan 
ISODRÄN-skivan består av limmade cellplastkulor som är omslutna av ett 
bitumenlim, vilket medför att ISODRÄN-skivan har en isolerande, 
dränerande och uttorkande effekt!

ISODRÄN-skivan finns i 6 olika kvalitéer och i 2 olika tjocklekar (65mm och 
100mm). Läs mer om våra kvalitéer under menyn "Tekniska fakta".

Kontakt 
direkt!

08-6090020

Isodrän på 
Facebook

ISODRÄN AB

170 personer gillar ISODRÄN

Facebooks sociala insticksprog

GillaGilla
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Takterrasser 

och 

Takträdgårdar

Sök på 
Isodrän's 
hemsida

sök...

Valid XHTML and CSS. 
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Sök 
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Sök 
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entreprenör
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Källarvägg
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och 

Takträdgårdar

Sök på 
Isodrän's 
hemsida

sök...

Isodraen-skivan 

ISODRÄN-skivan – Funktionellt fuktskydd
Minska risken för fuktskada med ISODRÄN-skivan för alla grunder

Hos ISODRÄN AB ser vi till att alltid skapa funktionella lösningar som skyddar ditt hem mot fukt!

ISODRÄN-skivan är produkten för dig som söker ett energisnålt fuktskydd. Med säkra funktioner inom isolering
för källarväggar, platta på mark, golv på mark, krypgrunder, takterrasser eller idrottsytor skapar ISODRÄN-
skivan de bästa förutsättningarna när det kommer till att förbygga fuktskador. Hos ISODRÄN AB skräddarsyr v
lösningar för din byggnad, en välbehövlig investering som skapar torra hus och förlänger livslängden för alla 
typer av grunder.

Ledande varumärke inom fuktskydd

ISODRÄN AB är Skandinaviens ledande märke för denna typ av isolering/fuktskydd. Gör valet lätt om du söke
kvalité och en oslagbar support till just ditt projekt! Välj ISODRÄN-skivan som din lösning.

ISODRÄN-skivan och dess tillbehör säljs via ett rikstäckande återförsäljarnät och finns garanterat att hitta 
någonstans nära dig! 

För att ytterligare säkra kvalitén för dig som slutkund har ISODRÄN AB lanserat ett certifieringskoncept som 
kallas ISOCERT. Du läser mer om ISOCERT i menyvalet här till vänster.

KÄLLARVÄGG - KRYPGRUND - PLATTA PÅ MARK - IDROTTSYTOR - TAKTERRASSER
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Kontakt 
direkt!

08-6090020

Isodrän på 
Facebook

ISODRÄN AB

170 personer gillar ISODRÄN

Facebooks sociala insticksprog

GillaGilla

 Feed Entries Valid XHTML and CSS. 
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Saint-Gobain ISOVER AB | 267 82 Billesholm | Tel 042-840 00 | Kontakta oss

Hem Sök produkt Sök återförsäljare Sök lösullsentreprenör OK

Produkter 

Byggisolering
Teknisk isolering och OEM
Takisolering
ISOVER InsulSafe - lösull
OEM - Tillverkande industri
Marin isolering

Konstruktionslösningar 

Installationer 

Miljö och hälsa 

Prestandadeklarationer, 
godkännande och certifikat 

Broschyrer och hjälpmedel 

Tilläggsisolering och småhus 

Referensobjekt 

ISOVER Produkter Produktvisning

ISOVER Styrolit Isolerskiva S80  Tillbaka

Bild Produktinformation

EPS-cellplast för isolering i mark. Kan användas 
under platta på mark i flera skikt. Produkten har rak 
kant.

Artikelnr: 3541110000  
EAN-kod: 7392979122337  

Dokument

» Certifikat
» Säkerhetsdatablad
» Byggvarudeklaration
» Broschyr
» Arbetsanvisning

» Prestandadeklaration – DoP

Tekniska detaljer

Tjocklek 100 mm
Format 1200 x 600 mm 
Värmekonduktivitet λD 0,038 W/m·°C
Densitet 17 kg/m3

Brandklass Euroklass F
Högsta användningstemp. 75 °C 
Långtidsbelastning (kPa) 24/30 kPa 
Förpackning Krympplastpaket
Skivor/paket 6 st
Paket/pall 8 st
m²/förpackning 4,32 m2

Produktnamn Isolertjocklek
» ISOVER Styrolit Isolerskiva S80 10
» ISOVER Styrolit Isolerskiva S80 20
» ISOVER Styrolit Isolerskiva S80 30
» ISOVER Styrolit Isolerskiva S80 40
» ISOVER Styrolit Isolerskiva S80 50
» ISOVER Styrolit Isolerskiva S80 70
» ISOVER Styrolit Isolerskiva S80 100

ISOVERS nyhetsbrev Press Lediga jobb Om ISOVER

Page 1 of 1ISOVER
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Hållbar utveckling med miljöbalken 
Miljöbalken är en samordnad, breddad och skärpt miljölagstiftning för 
en hållbar utveckling. Den smälter samman regler från sexton tidigare 
miljölagar. 

Miljöbalken ska bidra till att kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. Foto: Charles Gullung / 
Image Source

Miljöbalken trädde i kraft 1 januari 1999. Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som 
innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. Många 
bestämmelser som ingick i tidigare miljölagstiftning har fått en vidare tillämpning i och med miljöbalken.

Balken berör alla typer av åtgärder, oavsett om de ingår i den enskildes dagliga liv eller i någon form av 
näringsverksamhet. 

Så är miljölagstiftningen uppbyggd
Miljöbalken består av sju avdelningar som innehåller 33 kapitel och ungefär 500 paragrafer. Till detta hör ett 
stort antal förordningar och föreskrifter, som har meddelats med stöd av bestämmelser i miljöbalken.

Förordningar beslutas av regeringen, som i sin tur lämnar bemyndigande till myndigheter att besluta om 
föreskrifter inom respektive ansvarsområde.
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Miljöbalkens regelsystem omfattar sammanlagt tusentals bestämmelser. Utöver de bindande regler som är 
kopplade till lagstiftningen kan myndigheter utfärda allmänna råd. De innehåller generella rekommendationer 
om tillämpning av lagar och regler.

Koppling till andra lagar
Flera lagar är kopplade till miljöbalken, till exempel skogsvårdslagen, luftfartslagen och väglagen. Kopplingen 
innebär att lagen hänvisar till bestämmelser i miljöbalken, som ska tillämpas vid prövningar och bedömningar 
enligt lagen.

Koppling till EU:s miljöbestämmelser
EU-direktiv ska införlivas i den nationella lagstiftningen, medan EU-förordningar gäller i alla medlemsländer 
oberoende av nationell lagstiftning. EU-direktiv på miljöområdet införlivas i miljöbalken. 

•

Ersatte 16 lagar
När miljöbalken trädde i kraft ersatte den 16 lagar, som därmed upphävdes. Av lag (1998:811) om införande 
av miljöbalken framgår att föreskrifter som gällde vid miljöbalkens ikraftträdande anses meddelade med stöd 
av motsvarande bestämmelse i miljöbalken, om inte regeringen föreskrivit annat.

Naturvårdsverkets roll
Naturvårdsverket arbetar på flera olika sätt med miljöbalken genom att:

• delta i utvecklingen av miljölagstiftningen, bland annat genom att ge underlag till regeringen i olika frågor.
• meddela föreskrifter och allmänna råd till miljöbalken, som ges ut i Naturvårdsverkets författningssamling,

NFS.
• vägleda andra myndigheter i miljöbalksfrågor och deltar ibland som part eller expert i mål och ärenden som

avgörs hos myndigheter och domstolar.

Även andra myndigheter har ansvar för tillsynsvägledning inom vissa delar av miljöbalken. Tillsyns- och 
föreskriftsrådet har en lista över hur ansvaret är fördelat mellan olika myndigheter.

•

Mer information

Miljöbalk (1998:808)

Lag (1998:811) om införande av miljöbalken

Författningar med stöd av miljöbalken

EU-register - författningar inom miljöbalkens område

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd

Handböcker

Våra handböcker till miljöbalken är samlade dokument om det regelverk som gäller inom olika områden.

Handböcker

 EU-förordningar och direktiv

 Tillsyns- och föreskriftsrådet, TOFR
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MUNKSJÖ PAPPERSBRUK 
Pappersbruksområdet, Jönköping 

Byggnadsinventering 

2010-02-03 
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Munksjö Pappersbruk 

Pappersbruksområdet, Jönköping 

Datum: 2010-02-03 

Beställare: 

VD Jan Åström 

Munksjö AB 

Box 624 

551 18 JÖNKÖPING 

Niras Sweden AB 

www.niras.se 

Tel: 031-333 66 38 

Fax: 031-348 11 19 

Utförd av: Henrik Ogstedt 

Hanna Domfors 

Omslagsfoto:  1  Byggnad 33 från söder 

2 Etikett papprulle 

3 Byggnad 134 nordöstra hörnet 

4 Byggnad 134 från söder 

Samtliga fotografier och illustrationer är utförda av Niras, där 

annat ej anges.
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1.9. BYGGNAD 37 

Kort fakta 

Byggår: 1948 

Funktion vid uppförande: Komplementbyggnad, 

avfallspanna och ställverk 

Funktion idag: Delvis Överloppsbyggnad 

Grund/Sockel: Gjuten sockel som kragar ut ca 200 mm. 

Stomme: Bärande betongkonstruktion. 

Fasad: Tegel fasad i kryssförband och med åsfog. Murat med fasadpartier 

indragna i två språng samt takfot som kragar ut i två språng om vardera 

en ¼ sten.  

Fönster: Bottenvåningens fönster är höga och smala med gjutjärnsbågar 

3x7rutor vardera (Nu täckta med plåt). Den översta fönsterraden har 

mindre och rektangulära fönster med armerat glas och fönsterposter av 

betong. I sockeln till ställverket finns källarfönster. 

Dörrar: Centralt på den södra fasaden finns en stor port in till 

panncentralen. På ställverket finns en gångdörr på den östra sidan. Mot 

norr finns fyra st. plåtdörrar. 

Tak: Flackt sadeltak med en centralt belägen ljuslanternin. 

Övriga detaljer: Plåtavtäckningar är gjorda med kopparplåt. 

Byggnadsbeskrivning: Byggnaden för avfallspannan har en 

kvadratisk plan och ansluter på den norra sidan till en lägre, 

rektangulär byggnadskropp där ett ställverk finns. Invändigt 

utgörs byggnaden av ett stort öppet rum med pannan 

centralt belägen. Golv och bröstning har beläggning av 

klinkers. Väggarna är putsade. Ställverket är fortfarande i 

bruk. Till panncentralen löper en transportbana för 

avfallstransport till pannan.  

Byggnadshistorik: Uppförd år 1948 på ritningar från AB 

Armerad betong i Malmö. 

Kulturhistorisk värdering: Byggnad med stort kulturhistoriskt 

värde. Byggnad 37 är en av områdets mer monumentala 

byggnader med sina i murverket framträdande och 

uppåtsträvande pilastrar. Bygganden är uppförd som en 

komplementbyggnad till produktionen för att ta till vara restprodukter och en del av de byggnader 

som följer storproduktionen på mitten av 1900-talet. 
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Hem // Lagar och stöd

Lagar och stöd
Kulturarvet och kulturmiljön skyddas av ett flertal olika lagar och föreskrifter. De har betydelse för 
Riksantikvarieämbetets verksamhet och för kulturarvsarbetet såväl inom som utom landets gränser.

Kulturmiljölagen är den centrala lagen för kulturmiljövården. Lagen innehåller bland annat bestämmelser för 
skydd av ortnamn, fornlämningar och fornfynd, byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen, samt för 
utförsel och export av äldre kulturföremål.

Länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet

Länsstyrelserna har det praktiska ansvaret för tillämpningen av Kulturmiljölagen, utom då det gäller tillstånd 
till export av kulturföremål. Sådana ges av andra statliga myndigheter, beroende på vad slags föremål det är. 
Länsstyrelsen har ansvar över kulturmiljövården i länet, kontrollerar att Kulturmiljölagen följs, ger tillstånd, 
råd och information. Länsstyrelsen kan också bevilja bidrag till vård av särskilt värdefulla fornlämningar, 
byggnader och kulturlandskap. Som stöd i expertfrågor använder sig länsstyrelserna i första hand av de lokala 
eller regionala museerna.

Enligt Kulturmiljölagen har Riksantikvarieämbetet överinseende över kulturmiljöarbetet i landet. Det innebär 
bland annat att utveckla samarbetet mellan aktörer inom området och att analysera konsekvenserna för 
kulturmiljön av förändringar i samhället. Riksantikvarieämbetet är också det centrala expertorganet i frågor 
kring Kulturmiljölagen och har rätt att i viss utsträckning meddela föreskrifter om hur lagen ska tillämpas.

Miljöbalken

Värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas även enligt den centrala miljölagstiftningen – Miljöbalken. Hit 
hör de cirka 1700 områden som är av riksintresse för kulturmiljövården.

Miljöbalken kräver att en så kallad miljökonsekvensbeskrivning ska göras vid planering inför bebyggelse och 
annan exploatering, innan man startar miljöfarlig verksamhet och innan man gör vissa åtgärder i vatten eller 
under jord eller startar vissa industrier med mera. En miljökonsekvensbeskrivning ska identifiera, beskriva 
och bedöma verksamhetens effekter på bland annat kulturmiljön. Länsstyrelserna och Naturvårdsverket har 
centrala roller i detta sammanhang. Riksantikvarieämbetet ger – vid sidan av de regionala och lokala 
museerna – stöd som central expert inom kulturmiljöområdet.

Miljöbalken ger också länsstyrelser och kommuner möjlighet att inrätta kulturreservat enligt samma regler 
som gäller för inrättande av naturreservat. Länsstyrelserna kan ge bidrag. Riksantikvarieämbetet ger så kallad 
tillsynsvägledning i frågor kring kulturreservat.

Plan- och bygglagen

Kommunerna har ansvar för kulturmiljöfrågor också utifrån bestämmelserna i Plan- och bygglagen (PBL). 
Lagen reglerar användning av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön skall utvecklas. Inför 
större förändringar eller ingrepp i kulturmiljön upprättas detaljplaner, som beskriver var, hur och vad det är 
tillåtet att bygga.
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Skogsstyrelsens webbplats 

www.skogsstyrelsen.se 

Vid ansökningar om bygglov skall kommunen bland annat kontrollera att byggnader, som är särskilt 
värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte förvanskas. Kommunen 
kan ingripa mot en fastighetsägare som inte lever upp till det kravet.

Oavsett om en byggnad är särskilt värdefull eller inte ska ändringar alltid utföras varsamt så att byggnadens 
värden inte går förlorade.

Viktiga statliga roller i sammanhanget har länsstyrelserna och Boverket med Riksantikvarieämbetet som 
centralt expertorgan vid sidan av de lokala och regionala museerna.

På Boverkets webbplats finns en kunskapsbank med mer information om Plan- och bygglagen.

Andra lagar och bestämmelser

Krav på hänsyn till kulturmiljövärden finns också uttryckligen i bland annat Väglagen, Skogsvårdslagen, 
Förordningen om statliga byggnadsminnen med mera samt indirekt i Järnvägslagen.

Kulturlandskapet vårdas och skyddas också genom miljöstödet inom ramen för EU:s jordbrukspolitik. 
Miljöstödet för natur- och kulturmiljöer har till syfte att bevara och synliggöra värdefulla lämningar och 
miljöer som vittnar om den äldre markanvändningen. Dessa bidrag handläggs av Länsstyrelsen.

Sidegenskaper 

Skrivet av: Redaktionen 
Publicerad: 5 juni 2012 
Uppdaterad: 11 november 2014 
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Produktkatalog

Ytor - StoViewer

Referenser

Fasad

Interiör & Akustik

Golv

Betong

Kolfiberförstärkning

Helhetslösningar
– P-hus

Innovationer

Produktprogram

Mineraliskt klister- och armeringsbruk

Användning

invändigt

som klister- och armeringsbruk för StoTherm  In Comfort

Egenskaper

mineralisk

optimalt anpassade till mineraliska invändiga isolerskivor

filtbar

inte hydrofoberad

god stabilitet

främjar en optimal kapilläraktiv resp. fuktreglerande verkan på StoTherm In Comfort

Färgton
cremefärger

Bearbetning
heltäckande klistring, manuellt 

Artikelnr. / Leveransform / Förbrukning
Godkännanden

Downloads
Säkerhetsdatablad

StoLevell In Mineral

Declaration of Performance

StoLevell In Mineral

StoLevell In Mineral

Copyright © 2015 Sto Scandinavia AB – all rights reserved

Startsida Företaget Produkter & system Service Karriär Arkitekter Entreprenörer Byggherrar
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Produktkatalog

Ytor - StoViewer

Referenser

Fasad

Interiör & Akustik

Golv

Betong

Kolfiberförstärkning

Helhetslösningar
– P-hus

Innovationer

Produktprogram

Fuktreglerande isolerskiva av naturlig perlite

Användning

invändigt

som vägg- och innertaksisolering i StoTherm In Comfort

Egenskaper

nominellt värde av värmeledningsförmågan &Lambda

D: 0,045 W/(m*K)

brandklass A1 enligt EN 13501-1

mineralisk, fiberfri

diffusionsöppen

fuktfördelande

snabb absorption, fördelning och tidsförskjuten torkning av uppkommen kondensat

helt återvinningsbar

mögelresistent

Format/Storlek
kanter: raka
62,5 x 41,6 cm

Artikelnr. / Leveransform / Förbrukning

Godkännanden

Sto Perlite-Innendämmplatte 045

Copyright © 2015 Sto Scandinavia AB – all rights reserved

Startsida Företaget Produkter & system Service Karriär Arkitekter Entreprenörer Byggherrar
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Produktkatalog

Ytor - StoViewer

Referenser

Fasad

Interiör & Akustik

Golv

Betong

Kolfiberförstärkning

Helhetslösningar
– P-hus

Innovationer

Produktprogram

Vattenburen silikatgrundning

Användning

ut- och invändigt

på mineraliska underlag och beläggningar

Egenskaper

reglerar absorptionsförmågan

förstärker underlaget

vidhäftningsförbättrande

god inträngningsförmåga

Färgton
ofärgad

Bearbetning
pensel, roller, airless-spruta 

Artikelnr. / Leveransform / Förbrukning

Godkännanden

Downloads
Tekniska faktablad

StoPrim Silikat

Säkerhetsdatablad

StoPrim Silikat

StoPrim Silikat

Copyright © 2015 Sto Scandinavia AB – all rights reserved
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Produktkatalog

Ytor - StoViewer

Referenser

Fasad

Interiör & Akustik

Golv

Betong

Kolfiberförstärkning

Helhetslösningar
– P-hus

Innovationer

Produktprogram

Alkalibeständig armeringsväv

Användning

ut- och invändigt

som armeringsväv

Egenskaper

hög draghållfasthet

förskjutningsstabil

alkalibeständig

mjukgörarfri

Format/Storlek
maskvidd: 4 x 4 mm
bredd: 110 cm

Färgton
vit med gula markeringar

Artikelnr. / Leveransform / Förbrukning

Downloads
Tekniska faktablad

Sto Glasfiberväv F

Säkerhetsdatablad

Sto Glasfiberväv F

Sto Glasfiberväv F

Copyright © 2015 Sto Scandinavia AB – all rights reserved
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Om Sveby

Sveby är ett utvecklingsprogram som drivs av bygg- och fastighetsbranschen. Programmet riktar sig till aktörer i 
de olika branscher som berörs av hur byggnaders energiprestanda definieras och verifieras, som till exempel 
fastighetsägare, exploatörer, entreprenadföretag och konsulter. Boverkets BBR-krav på energiprestanda och 
uppföljning leder till ett behov av bättre kontroll av hur mycket energi en byggnad förväntas använda och sedan 
faktiskt använder. Svebys material är framtaget och godtaget av ett flertal större företag och 
intresseorganisationer i byggbranschen.

I Sveby-programmet fastställer bygg- och fastighetsbranschen standardiserade brukardata för beräkningar och 
hur verifiering av energiprestanda skall gå till. Man kan förenklat säga att branschen fastställer en ”körcykel” och 
mätmetoder för byggnader på liknande sätt som fordonsbranschen gjort för bilars bränsleförbrukning. Det ger 
möjlighet att ge kunder ett enkelt och enhetligt svar på hur mycket energi som går åt i huset. Det underlättar 
också för byggherrar att beskriva och följa upp sina krav.

Sveby-programmet är också branschens tolkning och förtydligande av Boverkets Byggreglers funktionskrav på 
energihushållning. Genom en gemensam syn på dessa skapar vi överenskommelser och praxis för att klara 
funktionskraven och undviker tvister mellan olika aktörer i byggprocessen.

Sveby betyder Standardisera och Verifiera Energiprestanda i BYggnader och programmet består av ett antal 
delprojekt som kan sorteras in under tre olika huvuddelar – beräkningar, avtal och verifiering. Alla delprojekt ska 
tillsammans täcka in hela processkedjan från programskede till uppföljning av driften.

Skriv ut dina egna handböcker

Så snart varje delprojekt är klart publiceras det här på webben i form av pdf:er. Välkommen att skriva ut dina egna 
handböcker, handböckerna finns nedladdningsbara i spalten till höger. Efter hand kommer handböckerna att 
uppdateras. Titta in här då och då för att ta del av den senaste versionen.

Finansiärer och styrgrupp

Huvudfinansiärer är Energimyndigheten.

Följande branschrepresentanter är delfinansiärer och deltar också aktivit i det löpande arbetet i styrgruppen:

◾ Byggherrarna, Tommy Lenberg

◾ Diligentia, Lars Pellmark

◾ Fastighetsägarna, Yogesh Kumar

◾ HSB, Roland Jonsson

◾ JM, Kjell-Åke Henriksson

◾ NCC, Mikael Zivkovic

◾ PEAB, Beate Hedén

◾ Riksbyggen, Kjell Berndtsson

◾ SABO, Petter Jurdell

◾ Skanska, Jonas Gräslund

◾ Svenska Bostäder, Yngve Green

◾ Sveriges Byggindustrier, Maria Brogren

Branschstandard för energi i byggnader
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◾ Vasakronan, Lennart Lifvenhjelm

◾ Veidekke, Johnny Kellner

Projektledare är Projektengagemang, Per Levin.
Ordförande i styrgruppen är Byggherrarna, Tommy Lenberg.

Sveby 
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Om fjärrvärme
Fjärrvärme hushållar med jordens sinande resurser genom att ta tillvara det som annars går till spillo. 
Det är också en klimatsmart och energieffektiv uppvärmningsform. Tack vare fjärrvärmen är luften i 
städerna renare och utsläppen betydligt lägre än i slutet av 1900-talet.

Tack vare att fjärrvärmen kan ta tillvara resurser som annars skulle gå förlorade gör den hela samhällen 
energieffektiva. I produktionen används exempelvis rester från skogen – som toppar och grenar – träavfall och 
annat biobränsle. Systemet tar också vara på värme som uppstår vid elproduktion i kraftvärmeverk, vid 
avfallsförbränning och överskottsvärme från lokala industrier.

Hälften av uppvärmningen

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Mer än hälften av alla bostäder och lokaler värms 
med fjärrvärme. Bland flerfamiljshus är andelen omkring 90 procent, medan den är något lägre för lokaler och 
lägst för småhus.

Bra för miljö och klimat

Fjärrvärmen började byggas för att förbättra luften i våra städer. Bara genom att förflytta förbränningen till ett 
enda ställe, istället för att varje hus hade sin panna, förbättrades luftkvalitén snabbt. När sedan fjärrvärmeverken 
bytte ut fossila bränslen mot förnybar och återvunnen energi minskade utsläppen ytterligare. Enligt 
Naturvårdsverket är fjärrvärmebranschens omställning den största förklaringen till att Sverige lyckats nå 
klimatmålen enligt Kyoto-avtalet.

Tryggt och bekvämt

Den som har fjärrvärme behöver sällan oroa sig för köldknäppar. Leveranssäkerheten är hög. Blir det avbrott 
kopplas reservanläggningar in och kunden hinner ofta inte ens märka att temperaturen har sjunkit i fastigheten. 
Priset sätts i de flesta fall en gång per år, så det blir inte dyrare per kilowattimme om fler använder mer. I småhus 
tar värmeväxlaren inte mycket mer plats än ett badrumsskåp och du behöver inte serva eller fylla på bränsle. 
Fjärrvärmen sköter sig själv, helt enkelt.

Kraftvärme
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Sidansvarig:  Annette Sjöström

När el och värme produceras samtidigt kallas det kraftvärme. När man gör el uppstår värme som i sin tur blir en 
ny nyttighet – fjärrvärme. Kraftvärmen är en viktig del i produktionen av förnybar el eftersom den oftast 
produceras av biobränslen eller vid avfallsförbränning.

Småskalig fjärrvärme

Fjärrvärme kan också produceras småskaligt, i mindre värmeverk. Den kallas ibland närvärme.

Sidinformation
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LOGGA IN BLI MEDLEM

KALENDER

OLIKA SÄTT ATT VENTILERA

VENTILATION MED VÄRMEÅTERVINNING – FTX

FRÅN- OCH TILLUFTSSYSTEM

FRÅNLUFTSSYSTEM

SJÄLVDRAGSSYSTEM

HÄLSA

ENERGI

BOSTÄDER

LOKALER

VAL AV FILTER

VÄRMEVÄXLARE

KANALER

BEHOVSSTYRNING

SERVICE OCH UNDERHÅLL
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LIVSCYKELKOSTNAD

FUNGERAR VENTILATIONEN?

BRANDSKYDD

Kontakta oss gärna om du har frågor.

?

Från- och tilluftsventilerat hus med 

värmeväxlare i princip.

FTX – Ventilation med 
värmeåtervinning
Att minimikraven för luftflöden kan 
vara hälften för bostäder jämfört 
med andra lokaler där människor 
vistas är ofattbart. Om du bor i ett 
hus med självdragsventilation eller 
fläktstyrd frånluftsventilation är du 
beroende av vädret för att få en 
tillfredsställande ventilation.

Dessa enkla system innebär också att den varma 

energirika inneluften går rakt ut genom väggen. Du 

eldar för kråkorna helt enkelt. Med hänsyn till dagens 

energipriser och ovissheten kring den framtida 

utvecklingen är det dags att ta ventilationsfrågan på 

större allvar.

Det mest kompletta ventilationssystemet kallas balanserad ventilation, ett så kallat FTX-

system. Det är ett fläktstyrt till- och frånluftssystem med värmeåtervinning, som ger dig full 

kontroll över mängden friskluft som tillförs ditt hem. Ett stabilt, flexibelt och 

kostnadseffektivt system. När du investerar i ett FTX-system utrustas ditt hus med ett 
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ADRESS

Marieviksgatan 

19C

Box 47 103, 100 

74 Stockholm 

KONTAKT

Tel: 08-762 73 

60

E-post: E-post*

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV, 

KANALEN

FTX-system med till-, frånluft och värmeåtervinning för 

villor. Värmeåtervinningsaggregat placeras på vind. Vid 

matlagning används en separat spiskåpa och frånluftsfläkt.

kanalsystem (i många hus finns dessa kanaler redan dragna) som transporterar bort använd 

luft och tillför ny och frisk luft. Men innan den uppvärmda inomhusluften (frånluften) skickas 

ut, passerar den ett värmeåtervinningsaggregat, som använder energin i frånluften till att 

värma upp den kalla inkommande luften. På detta sätt sparar du energi samtidigt som du får 

bättre inomhusluft.

Tilluftsventiler placeras i 

vardags- och sovrum och 

frånluftsventilerna i badrum, 

toalett och tvättstuga. Det 

betyder att luften kommer in där 

den ska och ditt FTX-system ser 

till att den tillförda uteluften 

ligger temperaturmässigt mycket 

nära rumstemperaturen. Du får 

därmed en mycket skön 

luftomväxling och hög komfort, 

med minimal risk för kallras.

Med ett FTX-system återvinner 

du mellan 50-80 procent av den 

värme som du behöver tillföra 

luften, vilket innebär en 

besparing på 5000-7000 kWh på 

år för en normalstor villa, radhus eller lägenhet. En annan viktig parameter är att 

ventilationen är separerad från uppvärmningen vilket innebär att du fritt kan välja 

värmekälla, nu och i framtiden.

Balanserad ventilation kräver visserligen separata kanaler, men tack vare få rörliga delar är 

det låga service- och underhållskostnader, vilket snabbt ger dig pengarna tillbaka. Studier 

visar att återbetalningstiden för ett FTX-system ligger på tre till fem år. En investering som 

alla fastighetsägare borde göra. Om inte för lönsamheten så för hälsans skull. 

Socialstyrelsen och Boverket säger att luftomsättningen ska vara 0,5 ggr/timme – vilket 

betyder att en stor del av luften är utbytt efter två timmar. Många svenska bostäder ligger 

långt under detta krav. De balanserade ventilationssystemen har även effektiva filter som 

filtrerar bort föroreningar, damm och pollen som finns i luften.

OK
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info@svenskventilation.se

Om cookies

Page 4 of 4FTX - Ventilation med värmeåtervinning

2015-04-23http://www.svenskventilation.se/ventilation/olika-satt-att-ventilera/ftx-varmeatervinni...

Bilaga 28



Ingen kan ha undgått den senaste tidens stora uppmärksammande av växthuseffekten och dess påverkan 
på klimatet. Vad har då detta med isolering att göra? Väldigt mycket har det visat sig. När nästan 40 
procent av Sveriges energianvändning går till våra byggnader är det dags att ta ytterligare krafttag mot 
energislöseriet som pågår här och nu. Med en mer genomtänkt strategi där ökad isolering är en av 
ingredienserna kan vi tillsammans reducera energianvändning för byggnader rejält. Du kan vara med och 
göra skillnad.

Kyotopyramiden visar vägen
En väl isolerad byggnad är grunden för minskad energiförbrukning. För att åstadkomma de målen i Kyoto-
protokollet krävs att vi minskar energianvändningen, inte minst i våra hus. För att kunna göra detta utan att 
ge avkall på komforten måste vi se till att klimatskärmen, som nämndes i inledningen, håller en högre 
standard. Följer vi Kyotopyramiden (#kyotopyramiden) i rätt ordning så blir energianvändning i våra hus mer 
ekonomisk och därmed en mindre belastning för miljön.

Det är miljövänligt att isolera
Att använda värmeisolering har en mycket positiv inverkan på miljön. Energiåtgången vid tillverkning 
inklusive råvaruuttag, transport och montage ger visserligen en negativ miljöpåverkan men denna 
kompenseras redan under det första året som isoleringen används. Miljönyttan är flera hundra gånger 
större än miljöbelastningen.

Skaffa dig ett energieffektivt hus
Vi har redan redogjort för vad tilläggsisolering kan betyda. Nästa steg är att se över hur man värmer upp sitt 
välisolerade hus. Regeringen i Sverige har tillsatt en kommission mot oljeberoendet. Dess uppgift var att 
hitta en strategi för att göra Sverige oberoende av olja år 2020. Man kan därför anta att energiskatter och 
bidrag kommer att användas för att styra valet av energikällor. För att skapa riktigt resurssnåla hus är det 
med andra ord läge att se vilka nya energikällor som finns på marknaden och vilka som är på väg. 
Utvecklingen på området går fort. Men tänk långsiktigt.

Byggvarudeklarationer
Medlemsföretaget har upprättade byggvarudeklarationer i enligt Kretsloppsrådet (http://www.kretsloppsradet.com/) 

rekommendationer. Mer om Byggvarudeklarationer finns på medlemsföretagens hemsidor, som du hittar i 
vår länksamling.

Kyotopyramiden – en logisk väg mot minimalt energibehov
Kyotopyramiden ger anvisningar om i vilken ordning vi bör genomföra energibesparande åtgärder för att 
mest effektivt minska energianvändningen i hus.

◾ Grunden i pyramiden är att minimera behovet av värme. Genom att 
tilläggsisolera kan en normalvilla exempelvis minska sitt 
energibehov med upp till 40 procent.

◾ Därefter ska vi minimera behovet av el genom att använda smart 
och energisnål utrustning.

◾ Energikälla väljer vi sist, när alla åtgärder är gjorda för att minimera 
energibehovet. På så sätt riskerar vi inte att få överdimensionerade 
värmesystem som drar onödigt mycket el och som inte fungerar 
optimalt.

Isolering och vår miljö!

HEM OM SWEDISOL SÅ TYCKER VI PRESS LÅGENERGIHUS OM EFFEKTIVISERING OM ISOLERING
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Kyotopyramiden är ett enkelt och pedagogiskt verktyg för att minska energianvändningen i byggnader. Den 
är en tolkning av Kyotoprotokollet från 1997 där många av världens länder enades om att sänka utsläppen 
av växthusgaser.

Kyotopyramiden har tagits fram av Skandinaviens största oberoende forskningsinstitut, norska Sintef, i 
samarbete med den norska statliga bolånebanken Husbanken. Den har blivit allmänt vedertagen inom 
modern byggteknik i Skandinavien.
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50 202 KR. 

REKOMMENDERAT PRIS FRÅN

RELATERAD INFORMATION

Se våra broschyrer

Se vårt galleri

CLASSIC ADVANCE-LINE SE ALLA DÖRRAR I SERIEN

HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE

DESIGNVERKTYG LÄGG TILL I FAVORITER JÄMFÖR

SCHUMANN

Classic är en serie ytterdörrar där traditionellt 
möter nyskapande. Här finner vi de klassiska 
influenserna från svunna tider samtidigt som 
vi integrerat alla de innovativa 
konstruktionslösningar som kan önskas av en 
modern dörr av högsta klass. Vi på JELD-WEN 
betraktar dessa dörrar som klassiska verk och 
de har därför fått namn efter de stora 
musikaliska kompositörerna.

DINA MÖJLIGHETER MED DENNA DÖRR

SWEDOOR KVALITETSIKONER

YTA

Ekfanér

GLASTYP (ORANGE RAM ANGER STANDARD)

Sandblästrat Klart Cotswold

TILLBEHÖR

Klicka här för att se alla tillbehör >>
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SIDOLJUS OCH ÖVERLJUS TILLBEHÖR PARDÖRRAR

Dörrkik Sparkplåt Trycke 1918 
matt krom

Trycke 1918 
matt 

mässing

Trycke 1918 
brunoxid

Trycke 1935 
matt krom

Trycke 1935 
matt 

mässing

Trycke 1935 
brunoxid

Trycke 6616 
matt krom

Trycke 6616 
matt 

mässing

TEMAN

Säkerhet 

EGENSKAPER

Brandhämmande, Ljudreducerande, U-värde 1,0 W/m² Kv 

STORLEKAR

Klicka här för aktuell måttabell >>

16x20, 16x21, 18x20, 18x21, 20x20, 20x21 

HAR DU TÄNKT PÅ?
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Skriv in sökord

NyheterNyheter ProdukterProdukter ReferenserReferenser ExperimenteraExperimentera Teknisk infoTeknisk info MediarumMediarum ShowroomShowroom Om ossOm oss

Det är fördel tegel!
Det är naturens eget material. Sand, vatten, lera och eld - det är allt 

som skall till. Receptet är enkelt, men stenarna mångfaldiga. 

Århundraden av hantverk på våra tegelbruk i Danmark ligger 

bakom vårt stora sortiment av tegel i en stadigt växande palett av 

färger. Något för varje smak och helt säkert också för din!

Tegel är väderbeständigt och är som skapt för det svenska klimatet 

med hög luftfuktighet, höstregn, kylan biter och temperaturen 

skiftar. Ett hus byggt i tegel håller i hundratals år och blir bara 

vackrare med åren. Det vittnar många vackra byggnader om runt i 

Sverige.

Tegel är väldigt hållbart. Det bleknar inte under solen och det är 

motståndskraftigt mot sprickor och frostsprängningar. Tegel är ett 

tacksamt material och sköter sig självt. Det klarar sig bäst utan 

någon form av ytbehandling. En målad eller putsad tegelmur 

kommer alltid att kräva mer underhåll än en rå obehandlad 

tegelvägg.

En obehandlad tegelmur är 100% naturmaterial som du verkligen 

kan lita på. Det avger varken föroreningar eller allergiframkallande 

ämnen.

På mitten av 1100-talet började man att bygga de första kyrkorna, 

slotten, herrgårdarna och senare även vanliga hus i tegel. Detta är 

fortfarande det bästa byggmaterialet.

Du kan nog inte hitta ett annat byggmaterial som lika lätt kan visa 

vem du är. Släpp fantasin lös och sätt din personliga prägel både på 

och omkring ditt hus. Du kan välja mellan 200 olika färger, former 

och ytor till väggar, fasader, golv, tak och utomhusklinker.

Med ett hus av tegel har du möjlighet att visa vem du är!

Läs mer om tegel

◾ 100% naturmaterial

◾ sunt inomhusklimat

◾ minimal risk för mögel och fuktproblem

◾ bra värmeegenskaper

◾ svalt på sommaren och varmt om vintern

◾ dämpar för ljud och oljud

◾ håller i hundratals år

◾ minimalt underhåll

◾ bryts inte ner av väder och vind

◾ bestående mot brand

◾ ett tegelhus har ett högt andrahandsvärde

◾ oändliga arkitektoniska möjligheter

Klicka och anmäl dig nu

Tegelmäster HK
Kontor & showroom

Tegelmäster AB
Malmövägen
233 64 BARA
T. 040-54 22 00
F. 040-54 22 19

Göteborg
Kontor & showroom

Tegelmäster AB
Götaforsliden 13, mitten
43134 MÖLNDAL
T. 031-19 64 80
M. 0725-26 51 52

Stockholm
Showroom

Studio B3
Barnhusgatan 3
111 23 STOCKHOLM
T. 040-54 22 00
M. 0727-25 20 22
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Tak - form, material och konstruktion

Formen hos ett tak överensstämmer vanligen med formen hos den 
konstruktion som bär upp taket. Lutningen hos takytan avgör vilka 
taktäckningssystem - takmaterial - som kan komma ifråga för att avleda 
nederbörd.

Formen väljs med hänsyn till en rad faktorer, såväl tekniska och ekonomiska som estetiska. Ofta förekommande 
takformer är sadeltak, mansardtak, valmat tak, pulpettak, motfallstak, cylindriskt tak och flackt tak.

Bild 1. Olika takformer

• Sadeltak – den vanligaste takformen för hus med trätakstolar. Ett brant sadeltak ger möjlighet att inreda
vindsutrymmet.

• Mansardtak – ett sadeltak med två olika taklutningar inom de båda takfallen (brutet tak). Mansardtak
förekommer ofta på äldre trähus.

• Valmat tak – ett sadeltak med avskurna gavelspetsar.

• Pulpettak – tak med ensidigt takfall. För bredare byggnader utförs pulpettak av praktiska skäl med liten
lutning.

• Motfallstak består av takytor som lutar in mot en låglinje. Avvattningen sker oftast med invändiga avlopp.

• Cylindriskt tak har en cylinderkrökt takyta i husets längdriktning. Takformen är vanlig på hus med
bågkonstruktion.

• Låglutande tak har en taklutning mindre än 1:4 (cirka 14°). Denna takform är vanlig till högre hus.
Låglutande tak förses ofta med krön.

Takkonstruktioner kan dessutom utformas med de lutande takytorna fogade till varandra på olika sätt. Sådana 
sammanfogningar uppkommer vid vinkelbyggnader och uppbyggnader på tak, till exempel takkupor. 
Sammanfogningen kräver särskilda lösningar i såväl de bärande som de klimatskyddande systemen. Tak kan 
utformas med olika nockar, veck, hörnor och övergångar från delar med god lutning till flacka partier. Resultatet blir 

Start / Konstruktion / Konstruktiv utformning / Stomkomplettering / 

Form, material och konstruktion
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många detaljlösningar. Om en enklare takform kan väljas ger den färre detaljlösningar och mindre risk för 
regnvattenläckage.

Med träkonstruktioner kan man skapa ovanliga takformer, till exempel plana polygonytor eller dubbelkrökta ytor.

Samspel form-material-konstruktion
Samspelet form-material-konstruktion kan belysas med utformningen av ett sadeltak med tegeltäckning. Ofalsade 
tegelpannor fungerar av erfarenhet tillfredsställande vid en minsta lutning 1:2,5 (cirka 22°). Takstolarna som bär 
taket får då en passande form och en lämplig konstruktionshöjd. Vindsutrymmet kan utnyttjas till bostadsändamål 
eller förvaring. Denna takkonstruktion är funktionell och därför vanlig till småhus.

Bild 2. En utbyggnad i vinkel av ett småhus för till exempel en veranda kan täckas med vanliga fackverkstakstolar. För den del av 
verandataket som går in över det ursprungliga huset används uppstolpade takstolar.

Taklutningar och taktäckning
Tak med lutning > 1:2,5 (cirka 22°) kallas branta tak, tak med lutning < 1:4 (cirka 14°) låglutande tak och tak med 
lutning ≤ 1:16 (cirka 4°) flacka tak. Tak med mindre lutning än 1:40 (cirka 1,4°) ska från fuktsynpunkt betraktas som 
terrasstak. Terrasstakets vattentäta skikt ska ha lutning > 1:100 (cirka 0,6°).
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Taklutningar 

Lutningsförhållande Lutningsvinkel

1:1 45°

1:1,5 c:a 34°

1:2 c:a 27°

1:2,5 c:a 22°

1:3 c:a 18°

1:4 c:a 14°

1:8 c:a 7°

1:10 c:a 6°

1:16 c:a 4°

1:20 c:a 3°

1:40 c:a 1,5°

1:100 c:a 0,5°

1: > 100 0°

Tabell 1. Taklutningar – lutningsförhållande och –vinkel.

Valet av taktäckningsmaterial begränsas av taklutningen. I tabell 2 anges minsta tillåtna taklutning för några 
vanliga taktäckningsmaterial. Speciella förutsättningar beträffande underlag och montering kan gälla för olika 
lutningar.

Minsta lutning för några taktäckningar 

Taktäckningsmaterial Minsta lutning

a:b vinkel α

Takpannor av tegel, falsade 1:4 (c:a 14°)

Takpannor av tegel, ofalsade 1:2,5 (c:a 22°)

Takpannor av betong, falsade 1:4 (c:a 14°)

Papp, skyddsbelagd, enlagstäckning 1:4 (c:a 14°)

Papp, skyddsbelagd, tvålagstäckning 1:20 (c:a 3°)

Papp, skyddsbelagd, trelagstäckning 1:100 (c:a 0,5°)

Plan plåt, förzinkad, enkelfalsad 1:4 (c:a 14°)

Plan plåt, förzinkad, dubbelfalsad 1:10 (c:a 6°)

Plan plåt, koppar, dubbelfalsad 1:20 (c:a 3°)

Profilerad plåt, utan tätningsband i fogarna 1:4 (c:a 14°)

Tabell 2. Minsta tillåtna taklutning för några taktäckningsmaterial.
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Bild 3. Taklutning anges som förhållandet b/a eller vinkeln α.

Se även

Konstruktionsexempel
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