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Sammanfattning 

Byggnads- och servicesektorn står för en stor del av den totala energianvändningen i Sverige och 

människan är idag väl medveten om konsekvenserna vid hög energianvändning. För att minska 

energianvändningen har det utvecklats energisnåla hus t.ex. passivhusen. Ett passivhus är välisolerat 

och tätt vilket medför att det blir energieffektivt. 

Modulhus i trä medför flera positiva egenskaper, trä är förnyelsebart och har en lägre påverkan på 

koldioxidutsläpp i förhållande till det flesta andra byggnadsmaterial. Modulhus kortar ner 

byggprocessen jämfört mot platsbyggnation vilket är bra då det råder bostadsbrist.  

En modulbyggnad uppfört i trä har undersökts med termografering och energiberäkningar. Med 

målet att undersöka om en modulbyggnad kan uppnå passivhusstandard. Med termograferingen har 

byggdelar samt anslutningar mellan byggdelar kontrollerats. Energiberäkningsprogrammet VIP-

Energy har använts för att utvärdera byggnadens energiprestanda. Det har konstruerats ett alternativ 

på hur modulhuset kan utformas i passivhusstandard.  

Termografiundersökning tyder på att byggnaden har flera köldbryggor, varav ett fåtal bör åtgärdas 

för att uppnå passivhuskraven. Köldbryggor som uppstår oregelbundet i modulskarvar behöver 

minimeras eller utebli helt för att uppnå passivhusstandard. Balkonginfästningarna i byggnaden utgör 

återkommande köldbryggor som behöver justeras för att uppnå passivhusstandard. 

Energiberäkningarna visar att det är klart möjligt att uppnå passivhusstandard för byggnaden. 

Värmeförlusttalet för byggnaden klarar passivhuskraven.    

  



         

Abstract 

The construction and service sector accounts for a large part of the total energy consumption in 

Sweden.  Today man is aware of the consequences of high energy consumption. Low energy houses 

such as passive houses have been developed to reduce high energy consumption. Passive houses are 

well insulated and sealed which results in an energy efficient house.  

Modular houses in wood has several positive attributes, wood is renewable and has a lower impact 

on carbon dioxide emissions relative to the most other building materials. The construction process 

will be shortens for modular houses compare to construction site. That is great because of the house 

shortage.  

Modular houses built in wood has been studied with thermography and energy calculations. The 

objective was to investigate whether a modular construction can archive passive house standard. 

With thermography has components and connections between components been studied. The 

software VIP-Energy has been used to evaluate energy performance of the building. It has 

constructed an alternative on how modular building can be designed in to passive house standard.  

The thermography study indicates that the building has several thermal bridges, of which a few 

should be corrected to archive passive house requirements. Thermal bridges that occur irregular 

between modular joint need to be adjusted to achieves passive house standard. Balcony attachments 

into the building make periodic thermal bridges that need to be adjusted to achieve passive house 

requirements.  Energy calculations show that it is possible to achieve passive house requirements for 

the building. Heat loss indicator for the building will manage passive house requirement. 
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 Inledning 
Sektorn för bostäder och service står för ungefär 40 procent av den totala energianvändningen i 

Sverige, där hushåll och lokalbyggnader står för 90 procent. Dryga hälften av energin för hushåll och 

lokalbyggnader går till uppvärmning enligt Energimyndigheten (2015). Människan är idag medveten 

om vilka konsekvenserna blir med en för hög energianvändning. För att minska den höga 

energianvändningen har man utvecklat hus som kräver mindre energi, t.ex. de så kallade 

passivhusen. Byggnaden bedöms utifrån energianvändningen som redovisas i kWh/m2 år. Idag har 

passivhus en energianvändning som är flera gånger lägre jämfört mot hus byggda år 1980 och 

tidigare.  

Fokus vid byggnation av passivhus är att bygga lufttätt och välisolerat. Byggkostnaden för passivhus 

är i regel 2–9 procent högre än att bygga standardhus, men prisskillnaden sparas in under några år på 

grund av den lägre energiförbrukningen (Andrén & Tirén 2010). Husen ska till stor del använda 

förnyelsebar energi och ha ett utsläpp så nära nollnivå som möjligt.   

Kraven på energisnåla byggnader fortsätter öka, vilket i sin tur medför ett större ansvar för 

byggbolagen. Enligt EU direktiv ska alla byggnader som byggs från första januari 2021 vara nära 

nollenergibyggnader. Ett passivhus uppfyller kraven som nära nollenergihus (EU-kommissionen 

2016).  

Vid modulbyggnation sker det mesta av arbetet i industrilokaler. Där monteras väggar, golv och 

innertak ihop till stora klossar. När modulerna är färdiga transporteras de till arbetsplatsen för 

montering. Monteringen sker snabbt och byggnaden utsätts därmed för minimala risker från skador 

på byggplatsen. Modulerna staplas ovanpå varandra och sammanfogas med spikplåtar, där den 

bärande stommen består av träreglar. Mellan modulerna sitter det randisolering och sylodynklossar.   

Det var länge förbud mot att bygga hus med trästomme över två våningar, det ansågs att brandrisken 

var för stor. Förbudet upphörde 1994 när Sverige gick med i EU och då möjliggjordes höghus i trä. Vid 

brand förkolnar träskiktets yttersta lager och innanför den förkolnade ytan har trät kvar de 

ursprungliga egenskaperna. Brandsäkerheten är viktig vid val av material och om trä används rätt är 

det minst lika brandsäkert som andra material (Träguiden 2014). Bygga hus i träkonstruktion ger flera 

fördelar. Trä är ett förnyelsebart material som det finns rikligt av i Sverige. Det är ett miljövänligare 

material än t.ex. betong och stål. Användning av trästomme i en konstruktion ger fördelar då det är 

lättare, vilket underlättar vid transport samt grundläggning av byggnad.   
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1.1 Problemformulering 
I Sverige råder det för tillfället bostadsbrist, vilket har lett till en dyrare marknad. Modulbyggnation är 

en byggmetod som kan korta ner byggprocessen med 80 procent. Vid modulbyggnation är det ofta 

fokus på att arbetet ska genomföras på så kort tid som möjligt vilket kan leda till brister i utförandet. 

Alla byggnader uppförda 2021 och framåt ska vara nära nollenergibyggnader. Kombinationen mellan 

att bygga modulhus med passivhusstandard kan därmed lösa många problem. Hur kan Moelvens 

modulhus anpassas för att uppnå passivhuskraven? Påverkar skarvarna mellan modulerna 

byggnadens isolerande förmåga i någon större utsträckning?  

   

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka om passivhusstandard är möjlig att uppnå för flervåningshus 

byggt i modulform. Efterfrågan på passivhus ökar och kombinationen mellan passivhus och modulhus 

kan vara ett bra koncept. Uppgiften innebär även att konstruera ett alternativ på hur modulhuset kan 

utformas i passivhusstandard.   

 

1.3 Målsättning 
Målet med studien är att genom termografering samt beräkningar undersöka vilka åtgärder som 

krävs för att byggnaden ska uppnå passivhusstandard. Vidare kan beräkningar på byggnadens 

klimatskärm användas för att förbättra produkten. 

 

1.4 Avgränsning 
Arbetet ska innefatta byggnadens klimatskärm och inte i någon större utsträckning undersöka 

tekniska installationer samt energiåtervinningssystem. Beräkningar och mätningar utförs på 

flerbostadshus över 400 m2. 

 

1.5 Målgrupp 
Studien vänder sig till Moelvens projektering inom modulbyggnation.  
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 Passivhusstandard 

2.1 Historia om passivhus 
Konceptet är utformat av den svenske professorn Bo Adamson och den tyske byggnadsfysiker 

Wolfgang Feist. Idén gick ut på att utnyttja den passiva värmen från människor, apparater och 

solinstrålning. Wolfgang är en pionjär för passivhus i Tyskland och år 1991 byggde han det första 

passivhuset i Darmstadt, några år senare grundade han det första passivhusinstitutet (Andrén & Tirén 

2010). 

2.2 EU direktiv 
De nya kraven innebär att alla byggnader uppförda senast 31 december 2020, ska vara nära-

nollenergibyggnader. Byggnader som ägs och används av offentliga myndigheter ska uppföras som 

nära-nollenergibyggnader efter den 31 december 2018 (FEBY12 2012).   

Utdraget definierar vad som bedöms vara en nära-nollenergibyggnad.     

”En byggnad som har mycket hög energiprestanda, som bestäms i enlighet med bilaga I. Nära 

nollmängden eller den mycket låga mängden energi som krävs bör i mycket hög grad tillföras i form 

av energi från förnybara energikällor, inklusive energi från förnybara energikällor som produceras på 

plats, eller i närheten.” (Boverket 2015). 

Passivhus uppfyller kraven för att bedömas som en nära-nollenergibyggnad. I och med de ökade 

kraven på byggnaderna ökar även kunskapen om passivhus inom byggnadssektorn. Det finns flera 

typer av lågenergihus t.ex. passivhus, nollenergihus och plusenergihus. Skillnaden mellan passivhus 

och nollenergihus är endast att nollenergihuset tillverkar energi, dvs. huset levererar lika mycket 

energi som det köper in under ett år. Kraven för klimatskärmen är lika för passivhus och 

nollenergihus. Plusenergihus tillverkar egen energi och producerar även energi till elnätet. Det 

innebär att nollenergi- och plusenergihus kräver betydligt fler tekniska installationer för el och värme 

jämfört mot passivhus. 

2.3 Klassning av passivhus 
Klassning av passivhus sker enligt FEBY 12. De olika stegen är projektering, certifiering och verifiering. 

Om ett hus uppfyller steg ett, dvs. projekterat innebär det att de beräkningsmässiga kraven har 

uppfyllts. Vid steg två ska huset vara granskat av ett granskningsorgan utsett av Sveriges Centrum för 

Nollenergihus. Sista steget är en verifiering, vilket betyder att huset har klarat kraven vid mätningar 

(FEBY12 2012).  

Om en byggnad ska klassas som passivhus krävs det att den uppfyller bestämda kriterier. Då 

bygglagarna och klimatförutsättningarna skiljer sig mellan olika länder, skiljer sig även kriterierna för 

passivhus. Passivhaus Institut (PHI) har utformat den internationella kravspecifikationen för 

passivhus. Svenska kriterierna för passivhus har framställts av en expertgrupp framtagen av Forum 

för Energi Effektiva Byggnader (FEBY). Ansvaret har idag Sveriges Centrum för Nollenergihus (SCHN), 

som är en organisation som arbetar med utvecklingen av energihus. För att en byggnad ska klassas 

som passivhus bör kraven enligt dokumentet FEBY 12 uppfyllas (FEBY12 2012).   

Viktiga krav enligt FEBY 12 

 Luftläckage får maximalt uppgå till 0,3 l/s m2 vid en tryckdifferens på ±50 Pa. 

 Ventilationssystem ska klara minst ljudklass B i sovrum och vardagsrum. 

 U-värde för fönster och glaspartier ska inte överstiga 0,8 W/m2 K.  
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 Byggnadens energianvändning ska kunna avläsas separat för fastighetsenergi, hushållsel 

samt värmeenergi.  

 Innertemperaturer ska beräknas samt klargöras för månaderna april-september. 

 Värmeförlusttalet för byggnaden får inte överskrida ett visst värde, se tabell 1.  

I en passivhusbyggnad kan det under sommarmånaderna uppstå höga temperaturer på grund av 

byggnadens täta och välisolerade klimatskärm. Råd enligt FEBY 12 är att innertemperaturen inte bör 

övergå 26 grader celsius.  

Riktlinjer för passivhusbyggnation 

 Ventilationssystemets återvinning ska ha en verkningsgrad på 75–85% 

 Byggnadens vägg- och grundkonstruktion ska ha ett U-värde som inte överstiger 0,10 W/m2 

K.  

 Byggnadens takkonstruktion ska ha ett U-värde mindre än 0,08 W/m2 K. 

Tabell 1, värmeförlusttal för passivhus vid 21 grader Celsius (Nollhus 2016). 

Klimatzon Byggnad mindre än 
400 m2 (W/m2 Atemp) 

Byggnad större än 400 
m2 (W/m2 Atemp) 

1 19 17 

2 18 16 

3 17 15 

Atemp betyder, tempererad area över 10 °C. 

 

Figur 1, klimatzonernas indelning 1–3, Sverige (Nollhus 2016). 
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Klimatet skiljer sig mycket från norra Sverige till södra Sverige, därav har landet delats upp i tre 

klimatzoner. Kravet för passivhusstandard bedöms utifrån vilken klimatzon byggnaden tillhör. 

Klimatzonerna är indelade likt figur 1, södra Sverige tillhör klimatzon tre, mellersta Sverige zon två 

och norra Sverige zon ett. I FEBY 12 ställs krav på byggnadens värmeförlusttal samt 

årsenergianvändning (enligt tabell nummer 1). Värmeförlusttalet är t.ex. lägre för klimatzon tre på 

grund av det mildare klimatet och högre i klimatzon ett där klimatet är kallare.   

Värmeförlusttalet är en central del i passivhusbedömningen. Värmeförlusttalet (VFT) beskriver en 

byggnads specifika värmeförluster för transmission, luftläckage och ventilation vid en 

innertemperatur på 21 °C och en dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT).  

Dimensionerande vinterutetemperatur bedöms efter geografiskt läge och byggnadens tidskonstant. 

Tidskonstanten är ett värde för vilken tid det tar för byggnadens innertemperatur att reagera på en 

snabb temperaturväxling (FEBY 12).       

 

2.4 Arbetssätt för passivhus 
För att lyckas med ett passivhusprojekt är det viktigt att alla parter tidigt i projektet är insatta och har 

god kunskap om passivhus för att nå målet. De inblandade t.ex. byggherre, arkitekt, konstruktör, 

hantverkare och installatör bör tidigt få reda på uppsatta mål för att kunna påverka sitt specifika 

område med kunskap. Energianvändningen är ett centralt mål som beställaren sätter för byggnaden. 

Skillnaden i byggtekniska lösningarna som används i ett passivhus är inte stora, det är egentligen 

endast det effektiva ventilationssystemet som utgör någon skillnad (Andrén & Tirén 2010). Kravet på 

passivhusbyggnadens U-värde för klimatskalet bör resultera i tjockare isolering i väggar och tak.  

Värmetillförseln till ett passivhus sker vanligtvis via ventilationssystemet och för att underlätta 

värmespridningen är det fördelaktigt med öppen planlösning. Det är fördelaktigt om huset har en 

kompakt form med så lite vägg- och takyta som möjligt. Det är vanligt att komplettera entrédörren 

med någon typ av luftsluss för att minimera värmeförlusterna. Intresset för passivhus ökar i takt med 

de ökade kraven på bostadsmarknaden, därmed ökar kunskapen kring passivhusen som i sin tur 

inspirerar till nya tillvägagångssätt och metoder. Det är betydligt enklare att uppnå 

passivhusstandard vid nybyggnation gentemot renovering (Andrén & Tirén 2010). Det är viktigt att 

genomföra fortlöpande kontroller gällande kvalité och uppsatta mål. Utan högsta kvalité är det svårt 

att uppnå byggnadsstandarden som krävs. Misstag som sker under byggprocessen är svåra att lösa i 

efterhand och därför betonas vikten av fortlöpande kontroller.  

Det är t.ex. lämpligt att göra en provtryckning innan installationsskikt är monterat för och kontrollera 

om extra åtgärder krävs för en godkänd lufttäthet. Om lufttätheten inte uppfyller kraven kan man 

utföra en provtryckning och samtidigt leta igenom tätskiktet med termograferingsutrustning. När 

lufttäthetens brister är identifierande kan hantverkare komplettera sitt arbete.      
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2.5 Passivhuskonstruktion 

2.5.1 Grund 
En normal passivhuskonstruktion har en grundläggning med 300–400 millimeter cellplastisolering, 

det är viktigt att skarvarna för cellplastisoleringen läggs omlott för att motverka köldbryggor. 

Grunden för ett passivhus bör ha ett U-värde mindre eller lika med 0,10 W/m2K.   

2.5.2 Yttervägg 
Yttervägg i en passivhuskonstruktion bör ha en sammanlagd isolerings tjocklek runt 400 millimeter 

för att uppnå kravet på 0,10 W/m2K eller mindre. Det finns inga materialkrav på en 

passivhuskonstruktion utan fokus ligger på energiförsörjningen. Ytterväggen är vanligtvis den 

komplicerade delen av klimatskärmen. Till skillnad från tak och grund sker i väggen brytning av 

tätskiktet från fönster och dörrar. En typisk yttervägg är uppbyggd utifrån sett med fasadisolering, 

stomisolering, fristående isolering monterat mot stommen samt installationsskikt med isolering. 

Fördelen med att använda fristående isolering är att skiktet inte innehåller några reglar och därmed 

minskar risken för köldbryggor.   

2.5.3 Takbjälklag 
Takbjälklaget ska ha ett U-värde runt 0,08 W/m2K och för det krävs en total isolerings tjocklek på runt 

500 millimeter. Viktigt är att takets installationsskikt blir tillräckligt stort för att undvika håltagning i 

diffusionsspärr.  
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Figur 2 beskriver montage av moduler i Moelven Byggmoduls 
fabrik. Bilden är hämtad från BBR 2008. 

Figur 3 visar en modul som är färdig monterad och redo 
för transport till byggplats. Bilden är hämtad från BBR 
2008. 

 Modulbyggnation 

3.1 Industrialisering av bostadsbyggande 
Under 2000-talet finns en tydlig utvecklingsriktning gällande industrialiseringen av bostadsbyggandet 

i Sverige. Inom byggbranschen sker det en ständig utveckling med fokus på kostnader, hållbart 

byggande, energieffektivisering och produktionsmetoder. Industrialisering av byggandet kan då vara 

en lösning. Modulbyggnation är ett byggsätt som representerar industrialiseringen men sedan finns 

även andra byggsätt som använder prefabricerade byggnadsdelar. Vid byggnationen levereras 

modulerna till arbetsplatsen i stor färdigställandegrad. Modulerna anländer till byggplatsen i form av 

en ”rektangulär låda” med fyra väggar, tak och golv. Andra typer av prefabricering kan innebära att 

byggnadsdelar levereras fristående som färdiga golv-, vägg- och takdelar. Vilket innebär att 

byggnadsdelarna behöver monteras ihop på byggplatsen och har därmed inte lika hög 

färdigställandegrad som modulbyggnaden.     

3.2 Utformning av modul 
Det följande rubrikerna projektstart, tillverkning 

och montage beskriver kortfattat 

arbetsprocessen för Moelven Byggmodul.  

3.2.1 Projektstart 
Ett projekt startar med ett noggrant 

projekteringsarbete, vilket innefattar 

byggnadens konstruktion, beräkningar och 

utformning av byggnadsdetaljer. 

Tillverkningsritningar för ingående 

byggnadsdelar som ska göras i fabrik tas fram. 

Det är viktigt att projekteringsarbetet blir 

ordentligt och noggrant utarbetat för att det 

inte ska uppstå problem längre fram i 

processen.   

3.2.2 Tillverkning  
Ritningarna från projekteringen är underlaget 

vid tillverkningen. Produktionen startar med att 

vägg- och bjälklagselement monteras i form av 

träreglar. Stommen kompletteras med rör- och 

elinstallationer. I nästa steg monteras dörrar, 

fönster, badrum, kök och ytskikt så långt det är 

möjligt. Det är viktigt att modulerna tillverkas till 

så högt färdigställande som det är möjligt, när 

monteringen av modulerna startar på 

byggarbetsplatsen ska det bli färdigt på enklaste 

och snabbaste sätt. Problemet av färdigställande 

kan uppkomma då skarvar mellan moduler inte 

placeras optimalt. Om skarvarna placeras i badrum kan det försvåra arbetet av installationer vilket 

medför att kompletteringsarbete behöver ske på byggplatsen. Modulskarv ska undvika att placeras 

så att den bryter köksinredningen (Boverket 2008).  
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3.2.3 Montage       
Färdiga moduler transporteras direkt till monteringen vilket medför att förvaring på 

byggarbetsplatsen uteblir och därmed minskar riskerna för skadegörelse och stöld. Montaget av 

modulerna går vanligtvis snabbt och under en arbetsdag monteras mellan 8–18 stycken moduler 

beroende på storlek. När sista modulen är på plats monteras takelement och därmed blir byggnaden 

tidigt skyddad mot nederbörd. När klimatskärmen är på plats börjar arbetet med installationer, 

komplettering av tak samt innerskikt (Boverket 2008). Modulbyggnation kännetecknar lägre 

kostnader, kort monteringstid samt väl planerad produktion. Modulbyggnation har en bred 

produktportfölj och nästan alla varianter av byggnader är genomförbara.  

3.3 Moelven Byggmoduls delsteg för industriellt bostadsbyggande  
Följande områden förklarar Moelven Byggmodul inom industriellt bostadsbyggande.  

Område ett innefattar projektering och kontroll. Det är viktigt att minimera brister i arbetet och 

upprätthålla ett bra arbetsflöde. Alla de olika faserna av projektet ska noggrant planeras för att 

undvika problem längre fram i processen.  

Område två gäller tekniska system. Utformning av tekniska system ska utvecklas av en fackman där 

utformningen på systemen noggrant arbetas fram och kontrolleras. Underlaget som arbetas fram bör 

ha en hög detaljrikedom för att minimera framtida fel. När tekniska systemet återupprepas till nästa 

projekt blir systemet bättre och kräver inte samma genomarbetning som tidigare.  

I område tre sker tillverkningen av bostaden i industrilokal. Lokalen innehåller alla redskap och 

verktyg som krävs för arbetet. När arbetet sker inomhus ger det en bra arbetsmiljö och därmed en 

bra produkt. Produkten ska färdigställas till så hög grad som möjligt för att underlätta och minimera 

arbetet på byggplatsen.   

Område fyra innefattar leveranser av material i byggprocessen. Vid industriellt byggande krävs 

leveranser till lokalerna där byggdelarna tillverkas och i nästa steg behöver de färdigtillverkade 

byggdelarna levereras till arbetsplatsen. Vanligt är användandet av JIT (Just In Time), vilket betyder 

att byggdelarna levereras till rätt plats och vid rätt tid.    

Område fem innehåller ett tydligt fokus på kunden. Fokus på kunden ger en produkt med rätt kvalité 

och kostnad. För att uppfylla kundens önskemål och krav är det viktigt med en tydlig dialog. Utbyte 

av information mellan projektör och kund ska ske strukturerat och det är till fördel att redovisa 

delmål allt eftersom projektet fortlöper.      

Område sex gäller goda samt långsiktiga relationer mellan deltagare i projektet. Med långvariga 

relationer bygger man upp förtroende, kunskap och erfarenheter tillsammans. Förståelsen mellan 

företagen ökar hela tiden vilket underlättar projektet. Det blir enklare att behandla avtal och 

ekonomi då samma processer tidigare utförts. En av de viktigaste bitarna är att projektet kan startas 

snabbare.  

Område sju handlar om att utvärdera resultatet av projektet för att använda det till nästkommande 

arbete. Utvärderar man mätningar, metoder och tekniker kan det användas för att uppnå bättre 

resultat i framtiden och även minska arbetstiden för projektet. Det är ett mycket viktigt område inom 

industriellt bostadsbyggande och en stor bidragande faktor för en fortsatt utveckling (Boverket 

2008). 
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3.4 Trä som byggnadsmaterial 
Trä är ett av få förnyelsebara byggnadsmaterial. I Sverige finns det rikligt med trä vilket ger en bra 

möjlighet för ett närproducerat material. Trä binder koldioxid och ökad byggnation ger därför 

fördelar för en bättre hållbar utveckling. Kraven på miljövänliga produkter ökar inom alla 

verksamheter. Efterfrågan om miljövänliga produkter kommer förmodligen fortsätta att öka och det 

ger byggnation av trä en fördel på marknaden.   

Trä är ett lättare byggnadsmaterial än betong och stål vilket medför att belastningen på grunden 

minskar med 30–50 % och kan därför användas där marken har sämre bärighet. Transporter av 

prefabricerade byggelement utgör vanligtvis en stor kostnad men med trä minskar den kostanden 

betydligt på grund av materialets låga vikt. Om en dragbil kan köra 30 ton vid fullast, ger det en 

leverans av 65 m2 betongbjälklag. Kör samma bil motsvarande last med träbjälklag ger det en 

leverans på 270 m2 bjälklag. När materialet är lättare ger det en fördel vid montage och lyft som kan 

utföras snabbare. Det är även enklare att i efterhand göra ändringar som att exempelvis flytta en 

innervägg eller utföra en håltagning (Stehn et al. 2008). Vid frakt av moduler är det ofta volymen som 

avgör hur mycket som kan fraktas, men principen kvarstår fortfarande.  
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 Studieobjekt 
Byggnaden som ska undersökas ligger i utkanten av Örebro. Moelven Byggmodul AB är 

totalentreprenör för projektet. Lägenheterna ska vara klara för slutbesiktning i början av 2017. 

Byggnaden har totalt 48 lägenheter fördelat på fyra våningar samt en vindsvåning för installationer 

(Hemgården Bostadsaktiebolag 2014a). Varje plan består av 28 modulenheter och totalt består 

byggnaden av 112 stycken moduler, exklusive vindsvåningens moduler. I bottenplan finns fyra 

stycken entréer fördelat på två hissar samt två trapphus. Lägenheterna i bottenplan har tillhörande 

uteplatser och lägenheterna från plan ett till tre har balkonger. Byggnaden innehåller lägenheter 

med storlekar från 21 till 58 kvadratmeter.  

 

Figur 4 visar en modell på hur byggnaden ska se ut. Bilden är hämtad från Hemgården Bostadsaktiebolag (2014b). 

 

 

Figur 5 visar husets långsida och modulernas placering. Färgerna blå, gul, röd och grå representerar olika lägenheter med 
tillhörande moduler.    
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Figur 5 visar byggnadens långsida och hur modulerna är placerade. Lägenhet 1, 2, 3 och 4 är exempel 

på lägenheter och hur de är placerade i byggnaden. I byggnadens bottenplan finns entrémoduler och 

längre in i byggnaden finns moduler för hisschakt samt trapphus. Plan 1–3 är identiska till utseende 

och konstruktion.   

 

Figur 6, visar bottenplan med modulernas placering uppifrån. Pilar visar entréer till byggnaden. Färgerna representerar olika 
lägenheter samt entréer och trapphall.   

Modulerna är placerade som bilden visar. Entrémoduler finns mot norr samt söder. Innanför 

entréerna finns ett trapphus samt hiss. Lägenheternas entréer ligger mot trapphallen. Lägenheterna 

som är på 21 kvadratmeter består av endast en modul och finns på bottenplan. Lägenheterna som är 

35 och 58 kvadratmeter består av två moduler. Lägenheterna som är på 35 kvadratmeter finns på 

våning 1–3, där entrémodulen istället är lägenhetsmodul. Lägenheterna på 58 kvadratmeter består 

av två moduler som bilden visar. I den smalare modulen finns två sovrum samt WC och tvätt. I den 

bredare modulen finns kök och vardagsrum kombinerat i en öppen planlösning. Passage mellan 

modulerna sker genom innerdörrar och skarvarna mellan modulerna är inte synliga från insidan.  

Byggnaden är uppdelad i två etapper. Etapp ett byggs först (den vänstra delen av bygganden) och när 

modulerna är på plats startar etapp två. I etapp två är modulerna placerade spegelvänt mot etapp 

ett.  

 

Figur 7, visar planritning för lägenheterna på 58 kvadratmeter. Lägenheterna utgörs av två moduler en modul utgör 
kök/vardagsrum och en utgör sovrum 1 & 2 samt toalett. Bilden är hämtad från Hemgården Bostadsaktiebolag (2014c)  
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 Konstruktion 
Studieobjektet är uppbyggt av moduler med trästomme som är stående på grundplatta av betong. 

Modulerna kommer till byggplatsen med fyra väggar i form av en rektangel. Golvbjälklag sitter 

monterat på alla moduler samt tak som utformar modulens installationsskikt. Modulernas 

dimensioner varierar, en ofta använd dimension är bredden 4,10 meter och längden 8,4 meter. 

Avståndet mellan golv och innertak är 2,72 meter. Modulens fyra yttersta väggar är bärande och 

skapar tillsammans en separat bärande enhet. Golvbjälklagen är utformade med tvärgående bjälkar 

som är förankrade i kantbjälkar av limträ. Byggnadens innerväggar är bärande och det medför att 

grunden är förstärkt vid de punkter som väggarna leder ner laster.     

  

5.1 Grund 
Grunden består av platta med underliggande cellplastisolering i två lager, där varje lager isolering är 

100 mm tjockt. I plattans hörn samt vid bärande punkter används grundsula med tillhörande 

isolering. 

5.2 Bottenbjälklag 
Modulerna i plan ett utgör byggnadens bottenbjälklag. Syllen med tillhörande syllisolering ligger mot 

plattan och sedan monteras modulerna på syllen. Syllen skapar då en luftspalt mellan plattan och 

modulens bottenbjälklag. Modulens bottenbjälklag består av 220 mm bjälkar med isolering som hålls 

på plats av underliggande geotextilduk. På bjälklaget sitter det spånskiva och gipsskiva med 

tillhörande golvbeläggning. U-värdet för grund och bottenbjälklag är 0,092 W/M2K vilket uppfyller 

riktlinjerna för passivhus som är på 0,10 W/M2K eller lägre.    

5.3 Väggar 

5.3.1 Ytterväggar 
Byggnadens ytterväggar består av falspanel 21*170 mm bakom fasaden sitter fasadisolering på 30 

mm monterad på vindskyddsgips. Bärande trästomme med dimension 170*45 mm och tillhörande 

mineralullsisolering. Diffusionsspärr och två lager gips varav den inre är brandgips. U-värdet för 

ytterväggskonstruktionen är 0,183 W/M2K, det uppfyller inte riktlinjerna för passivhusvägg som är 

0,10 W/M2K eller mindre.  

 

Figur 8. ytterväggskonstruktion med ingående material. 
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Figur 9. Innerväggskonstruktion med ingående material.  

5.3.2 Innervägg 
Två lager gips monterat mot 95*45 mm reglar med tillhörande isolering. Sylodynklossar sitter med 

ett centrumavstånd på 600 millimeter och skapar ett avstånd på 25 millimeter mellan innerväggarna. 

Mot sylodynklossar sitter nästa modulinnervägg med 95*45 mm reglar samt två lager gips.   

5.3.3 Sylodynklossar 
Sylodynklossar används för att motverka vibrations- och stomljud. Materialet är mycket elastiskt och 

klarar olika typer av frekvenser som kan uppstå i byggnaden (Berner 2008). Klossarna placeras mellan 

modulernas innerväggar för att ljud inte ska sprida sig vågrät mellan modulerna. Klossar placeras 

även runt om på modulens ovan vägg för att hindra att ljud sprider sig lodrät i konstruktionen. 

Klossarna som används i konstruktionen finns i typ A-G där alla klossar klarar olika typer av laster. 

Lägsta lasterna klossarna klarar är 0–4 KN och högsta lasten är 61 KN.  

5.4 Tak 
Takpapp lagt ovanpå takspont. Takboard som vindavledare fäst på takbjälkar med dimension 56*225 

mm. Vindsutrymmet är isolerande med 350 mm lösullsisolering lagt ovanpå spånskiva. Tvärgående 

bjälkar dimension 45*145 mm med mellanliggande isolering, med ett centrumavstånd på 1,2 m. 

Diffusionsspärr över installationsskikt med glesregelverk samt gips och brandgips. Taket har ett U-

värde på 0,074 W/M2K vilket klarar riktlinjerna för passivhus som är 0,08 W/M2K eller lägre.  

5.5 Mellanbjälklag 
Mellanbjälklaget ser likadant ut för samtliga våningar. Det består av den undre modulens tak samt 

den övre modulens golv som tillsammans bildar mellanbjälklaget. Genomgående konstruktionsskikt 

beskrivs från överliggande lägenhetens golv ner till underliggande lägenhets tak.  Golvbeläggning 

över gips och spånskivor. Tvärgående bjälkar mått 45*220 samt kantbjälkar av limträ med mått 

66*220 mm. Mineralull i dubbla lager på 110 mm som hålls på plats med underliggande geotextilduk. 

Det beskriver den övre modulen. Undre modulen har spånskiva lagd på reglar dimension 45*145 mm 

med 95 mm mineralull. Under sitter ett glesregelverk med dubbla gipsskivor. 
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 Energiberäkningar 

6.1 Användning 
VIP-Energy är ett energiberäkningsprogram för byggnader. Programmet är framtaget av Structural 
Design Software (StruSoft). Programmet ger utvärdering av en byggnads energiprestanda efter 
användarens indata.   
 
En jämförelse har utförts mellan en klimatskärm uppförd enligt passivhusstandard och en 

klimatskärm uppförd enligt originalritning för modulen. VIP-Energy levererar fullständiga beräkningar 

för byggnadens energianvändning baserad på brukarens indata. Programmet räknar 

energiförbrukningen för byggnaden över ett helt år. 

6.2 Metod  
I VIP-Energy har det i steg ett utformats en simulering som helt utgår från originalritningen. Hela 

byggnadens klimatskärm har modellerats i programmet. Byggnadens grundkonstruktion samt 

takkonstruktion uppfyller passivhus riktlinjer, därför har fokus varit på att förbättra 

väggkonstruktionen. I steg två har originalkonstruktionen ersatts med passivhuskonstruktionen. 

Köldbryggorna i anslutning till väggen har ändrats efter passivhusväggens utformning.  

I programmet finns förprogrammerad information tillgänglig som kan anpassas efter brukarens 

önskemål. Programmet beräknar utifrån kategorierna byggnadsdelar, klimat, drifttidsschema och 

värmeförsörjning. Byggnadsdelar som kan konstrueras i programmet är t.ex. väggar, tak, grund 

mellanbjälklag, dörrar och fönster. För de ingående delarna väljer användaren ingående material, 

tjocklek och area. Programmet ger ett resultat på U-värde, luftläckage, emissionstal och 

värmekapacitet för byggnadsdelen. När byggdelarna har lagts in i programmet ska köldbryggor som 

förväntas uppstå utformas i programmet. Värden för storleken på köldbryggan, lokalisering av 

köldbryggan samt täthetsfaktor används som indata. När exempelvis köldbryggan mellan grund och 

yttervägg utformas behövs indata för längden där konstruktionsdelarna är i anslutning. Köldbryggan 

ger ett U-värde för konstruktionsdelen som programmet räknar in i det totala U-värdet för 

klimatskärm.    

Köldbryggor som utförts i VIP-Energy: 

 Anslutning mellan grund och yttervägg 

 Anslutning mellan yttergrund och yttervägg 

 Anslutning mellan yttervägg och mellanbjälklag 

 Anslutning mellan tak och yttervägg 

 Ytterväggshörn   

Köldbryggor som inte utformats är anslutning mellan balkonginfästning och yttervägg samt 

installationer i yttervägg. Byggnadens vind har inte varit inberäknad i programmet. Taket har 

beräknats som ett pulpettak.   
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Figur 10, Köldbrygga ytterväggshörn utförd enligt 
orginalkonstruktion i VIP-Energy. Blå färg på bilden 
representerar ute, sedan visas alla väggens 
ingående skikt till och med rosa färg som 
representerar inne i byggnaden.  

 

 

 

 

 

 

Figur 11, Köldbrygga ytterväggshörn utförd enligt passivhuskonstruktion i VIP-Energy. 

Köldbryggorna konstrueras i programmet som figur 10 & 11 visar. Väggen konstrueras i programmet 

efter ritningar. När väggens ingående skikt är på plats beräknar programmet den förväntade 

köldbryggans storlek. När beräkningarna är utförda kan man med hjälp av programmet se olika 

temperaturvariationer i köldbryggan. Det går att följa energiflöden i köldbryggan som i figur 12 visar 

att det största energiflödet är från insida och följer sedan reglarna ut mot fasadisolering. Det är en 

funktion som kan vara tillämpbar för att t.ex. flytta en regel som beräknas öka energiflödet.     
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Figur 12 visar värmefördelning i ytterväggshörn uppförd enligt orginalkonstruktion. Värmefördelning från utsida med 

temperatur 0°C till insida 20°C. Bilden är hämtad från programmet VIP-Energy.  

 

Figur 13 visar värmefördelning i ytterväggshörn uppförd enligt passivhuskonstruktion. Värmefördelning från utsida med 

temperatur 0°C till insida 20°C. Bilden är hämtad från programmet VIP-Energy. 

 

Resultatet från simulering av köldbryggor kan användas för att uppskatta köldbryggans påverkan på 

byggnaden. Bilderna från figur 12 & 13 visar hur temperaturförändringarna ser ut i ytterväggshörnen 

på byggnaden. Ytterväggshörnet i orginalkonstruktionen är varmare än ytterväggshörnet för 

passivhuskonstruktionen. Då orginalkonstruktionen har mindre isolering når värmen längre ut i 

konstruktionen och det kan uppstå en köldbrygga. Har köldbryggan ett högt U-värde enligt 

programmet finns det anledning att även undersöka köldbryggan i praktiken. Det kan t.ex. 

undersökas med termografering.  
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6.3 Passivhuskonstruktion 
Figur 14 nedan visar ett förslag på hur modulernas ytterväggskonstruktion kan se ut för att uppfylla 

passivhusstandard. Fasad och luftläkt monterat mot fasadisolering. Fasadisoleringen har en tjocklek 

på 80 mm och är heltäckande isolering vilket innebär att reglar inte behövs. Det oreglade 

isoleringsskiktet ska minimera köldbryggor i konstruktionen. Reglar med ett avstånd på 600 mm med 

mellanliggande mineralull med en tjocklek på 170 mm. Mot reglerna fästes gips och isoleringsskiva. 

En diffusionsspärr för att hindra fuktig inomhusluft att sprida sig i konstruktionen. Installationsskikt 

används för att hindra håltagning i diffusionsspärren samt ge isolerande effekt.     

Fasadisolering och isoleringsskiva monteras på stommen med distanshylsor och skruv. Mot 

distanshylsorna monteras luftläkten som ska hålla fasaden på plats. Fasadisolering och isoleringsskiva 

ger ett heltäckande isoleringsskikt som bryter köldbryggor och förbättrar konstruktionens 

värmeledning. Vid modulbyggnation används fördelaktiges hårdare typer av isolering för att klara 

transport och montering utan att ta skada.  

Ytterväggskonstruktionen har ett U-värde på 0,10 W/m2 K vilket klarar riktlinjen för passivhus som är 

0,10 W/m2 K eller mindre. Isoleringsskikten kan utökas ytterligare för att uppnå bättre 

isoleringsförmåga. Ökad tjocklek på väggen kan även medföra negativa effekter så som hanterbarhet 

vid montering av modulerna, transport till byggarbetsplatsen och ökad belastning på den bärande 

stommen. Förslaget på väggkonstruktionen har arbetats fram för att klara passivhus riktlinjer och 

fortfarande vara så lik den ursprungliga väggkonstruktionen som möjligt.  

 

 

Figur 14 visar förslag på vägg i passivhuskonstruktion.  
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6.4 Indata 
Byggnadsdelar som ingår i VIP-Energy: 

 Yttergrund (grundens yttersta meter beräknas separat från övrig grund då markförhållanden 

skiljer sig)    

 Grund 

 Ytterväggar  

 Mellanbjälklag 

 Yttertak 

 Fönster och dörrar 

 

Yttergrund ger ett värde för grundens yttersta meter och beräknas separat från övrig grund då 

isolering från marken skiljer sig från grundens inre. Värden ges för orientering som är 0–1 meter in i 

grunden, ingående area samt otäthetsfaktor. I grund ingår hela grunden förutom yttersta metern. 

Värden för ingående area och otäthetsfaktor behövs. Ytterväggar orienteras efter väderstreck och 

ingående area. Lägsta- och högstanivå för ytterväggar anges. För mellanbjälklag är orienteringen inne 

i byggnaden.   

Lufttäthetsfaktorn är inte testad för byggnaden och därför har två olika lufttäthetsfaktorer används 

för att ge en rättvis bedömning. Lufttäthetsfaktorn som används för simulering av 

passivhuskonstruktionen är 0,3 l/s m2 och följer därmed kravet för passivhusstandard. 

Moelven byggmodul har vid andra tillfällen utfört lufttäthets test och resultaten är varierande. 

Normalt brukar lufttäthetsfaktorn pendla mellan 0,3–0,7 l/s m2 för modulbyggnaderna. År 2016 

utfördes ett lufttäthets test på en skola där resultatet blev ett läckage på 0,25 l/s m2, vilket är en bra 

lufttäthetsfaktor. Skolan hade en golvyta på 455 m2 och var endast i ett plan.  

Vid simulering av originalkonstruktion har följande värden använts för luftläckning: 

 Lufttäthetsfaktor 0,3 l/s m2, är ett lågt värde 

 Lufttäthetsfaktor 0,7 l/s m2, är ett högt värde 

Data för värme:  

 Effekt per person 80 W 

 Närvaro per dygn 14 timmar 

 Genomsnittligt antal personer per lägenheter uppskattas till 1,5 stycken 

 Verksamhetsenergi 1,25 W/m2 

 Fastighetsenergi totalt 1,4 W/m2 

Data för personvärme och närvaro timmar är hämtat från Sveby (2011). 

Schablonvärden för ventilation samt klimatdata är hämtade från VIP-Energy:  

 Klimatdata för Örebro 

 Ventilation 0,35 l/s m2  
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Solstrålning har satts till en horisontvinkel av 20° i alla väderstreck (vinkeln mellan solstrålar och 

marken är 20°). Solreflektion från mark har satts till 20 %. Vindhastigheten har satts till 70 % i 

alla väderstreck och lufttryck är 1013 hPa.  

Generella indata är taget från FEBY 12 (2012) 

 Dimensionerande utetemperatur -18,1 °C 

 Dimensionerande marktemperatur 1,9 °C 

 Dimensionerande innertemperatur 21 °C 

Dimensionerande utetemperatur har satts till -18,1 °C enligt FEBY 12. Temperaturen väljs efter 

ort samt byggnadens tidskonstant. Tidskonstanten beräknas i VIP-Energy och beskriver tiden det 

tar för en byggnad att reagera på en hastig temperaturförändring.  

U-värden för fönster: 

 I originalkonstruktion har fönster U-värde 1,1 W/m2 K 

 I passivhuskonstruktionen har fönster U-värde 0,8 W/m2 K 

 

Ventilation  

Aggregatbenämning: Modul Vent. FTX (80 % V.). Ventilationen är programmerad för att brukas alla 

timmar på året.  

Tilluftsfläkt: 

 Fläkttryck 600 Pa 

 Verkningsgrad 50 % 

Frånluftsfläkt:  

 Fläkttryck 500 Pa 

 Verkningsgrad 50 % 

Ventilationen har en värmeväxlare med låst verkningsgrad på 80 %. Valet av ventilation med 

värmeväxlare har utförts för att efterlikna ett vanligt passivhussystem. Värmeväxlaren fungerar så att 

ingående luft till byggnaden värms av utgående luft med en verkningsgrad på 80 %. Ventilationen har 

en stor påverkan på byggnadens värmeförlusttal. 

 

  



        

20 
 

 Termografi 

7.1 Användning 
Med värmekamera visar sig bristfälligheter i byggnadens klimatskärm t.ex. köldbryggor, luftläckage 

och brister i isolering. Köldbryggor kan vara resultatet av bristfällig konstruktion eller felaktigt 

utförande. Isolering som ligger fel eller saknas orsakar energiförluster och utgör även en risk för 

mögel- och fuktproblem (Termografi 2016).  

Termografering gör det relativt enkelt och tidseffektivt att hitta dessa brister i konstruktionen som 

annars kan vara svåra att upptäcka. Det går normalt att termografera utan att det krävs något 

förarbete på byggnaden vilket sparar pengar. Termografören behöver ha god kunskap för att 

värmekameran ska användas på rätt sätt. Det räcker inte att rikta kameran mot närmaste föremål 

och få ett läsbart resultat. För att genomföra en korrekt mätning behöver termografören förstå vad 

som sökes och byggnadens varierande förhållanden. 

Material med långsam termisk tröghet som t.ex. en vägg konstruerad i betog eller sten skiftar 

temperatur långsamt. Metall är ett material som skiftar temperatur relativt snabbt, på grund av 

materialets förmåga att ändra temperatur underlättar det att hålla en jämn temperatur innan 

termografering. När termografering utförs från utsidan av en byggnad behöver hänsyn tas till 

soluppvärmningen. Om det varit solstrålning under dagen kan värmen ligga lagrad i 

byggnadsmaterialet långt efter solnedgång. Det kan även skilja mycket beroende på vilket 

väderstreck byggnaden är vinklad, t.ex. en fasad i söder värms betydligt mer än en fasad i norr. 

Mätningen kan med fördel utföras precis innan soluppgång (Gustavsson 2009). 

Termografering från insidan av klimatskärmen bör utföras vid: 

 Vinkel mellan takfot samt yttervägg 

 Vinkel yttervägg 

 Vid genomföringar av yttervägg 

 Runt fönsterkarm 

 Vinkel mellan bottenbjälklag och yttervägg 

 Vinkeln mellan mellanbjälklag och yttervägg 

Termografering från utsidan av klimatskärmen bör utföras vid: 

 Skarvar mellan moduler 

 Runt fönsterkarm 

 Installationer i fasad 

 Anslutning mellan bottenbjälklag och yttervägg 

 Balkonginfästning i yttervägg 



        

21 
 

 

Figur 15 beskriver vilka områden i klimatskärmen som ska termograferas inifrån. 

 

Figur 16 beskriver vilka områden i klimatskärmen som ska termograferas utifrån. 
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7.2 Luftläckage 
Luftläckage i klimatskalet kan upptäckas med termografering men då krävs en skillnad i lufttryck samt 

temperatur mellan byggnadens in- och utsida. Energiförbrukningen för en byggnad ökar vid 

luftläckage och ventilationssystemet kan också få problem (FLIR 2012). Inspektionen med 

värmekamera ska göras på den sidan av konstruktionen det finns ett undertryck, vilket vanligtvis blir 

på insidan av en byggnad.  

7.3 Köldbryggor 
En köldbrygga är en detalj i byggnadskonstruktionen som har en dålig isolerande förmåga. Detaljen 

uppstår i klimatskalet där isoleringsförmågan är sämre än i övriga delar av klimatskalet. Köldbryggan 

har hög värmeledningsförmåga och bidrar till ökad energianvändning. När invändiga ytor vid 

köldbryggan har låga yttemperaturer kan det förorsaka kallras och kondens. Köldbryggor ska 

minimeras i så stor utsträckning det är möjligt. En undersökning utförd på tre flerbostadshus tyder på 

att köldbryggor kan ge en energiökning med 2–20% av den totala energianvändningen (Karin 

Adalberth & Åsa Wahlström 2009).  

Generellt förekommer köldbryggor vid: 

 Väggens ytterhörn 

 Fönsterinfästningar 

 Vid installationer (t.ex. el, vatten och ventilation) 

 Balkong i anslutning till yttervägg 

 Vid mötet mellan ytter- och mellanvägg 

 Vid mötet mellan takfot och yttervägg 

 Vid mötet mellan platta på mark och yttervägg 

(Adalberth & Wahlström 2009). 

7.4 U-värde 
U-värdet beskriver energin som passerar genom en kvadratmeter vägg. Ett klimatskal med lågt U-

värde har välisolerad grund, tak, vägg, fönster och dörr. Värmen ska hållas kvar så länge som möjligt i 

huset och då är det viktigt med få köldbryggor samt lågt luftläckage. Värmeflödet genom klimatskalet 

redovisas med hjälp av U-värde, ett lågt U-värde har en bättre isoleringsförmåga än ett högre. Kravet 

för U-värdet i en passivhusvägg är högst 0,1 W/m2K.  

7.5 Teori termografi 
Emissivitet är ett vanligt begrepp inom termografering och används för att kunna utläsa 

temperaturer. Effekten på strålningen som ett material skickar ut bedöms med emissivitetsvärdet.  

Värmekamerorna mäter strålningens intensitet och återger den i form av temperatur och av den 

orsaken måste termografören manuellt mata in materialets emissivitetsvärde i kameran. 

Emissivitetsvärde bedöms på en skala 0–1, där byggnadsmaterial vanligtvis har en hög emissivitet 

som ligger runt 0,9.  Om fel emissivitetsvärde matas in redovisar kameran för låga temperaturer 

(Gustavsson 2009).  Temperaturskillnaden mellan inne- och utetemperatur bör vara minst 10 °C när 

man använder värmekamera på byggnaders klimatskärm. Inspektioner med värmekamera sker därav 

under vinterhalvåret (FLIR 2012).  
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7.6 Referensprojekt termografering (liknande studier)  
I ett projekt utfört av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) har man kartlagt vanliga 

köldbryggor i flerbostadshus med hjälp av termografering. Byggnaderna som undersökts är uppförda 

under Sveriges miljonprogram. Termografering har utförts på fem olika byggnader med målet att 

upptäcka återkommande köldbryggor.   

Resultatet från studien visar att stora köldbryggor som återkommer vid termografering finns vid 

mellanbjälklagen, fönster och balkonger. Köldbryggan vid mellanbjälklagen ger stor negativ påverkan 

på byggnadens isolerande effekt och är återkommande för varje våningsplan. I en träregelvägg med 

fasadskivor kan reglar med enkelhet pekas ut som köldbryggor. Bärande innerväggar med anslutning 

mot ytterväggar framkommer som tydlig köldbrygga. Termografering är utförd på utsidan av 

byggnaderna och i slutsatsen beskrivs att resultatet på en utvändig termografering inte är lika 

tillförlitligt som en invändig (SBUF 2014).      
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7.7 Metod/utförande termografering 
Avsikten med termografering är att analysera befintlig byggnad och med hjälp av resultatet utveckla 

konstruktionen och eventuellt hitta brister. Termografering har utförts efter en checklista som 

innehåller utsatta områden i klimatskärmen. När termografering utförts på en plats noteras det i 

checklistan med beskrivning. Listan har använts för att hålla ordning på vilka platser som 

termografering utförts på. Bilderna får ett nummer direkt i kameran som sedan antecknas i 

beskrivning.  

 

 

Figur 17. Checklistan har använts vid termografering. Beskriver områden i klimatskärm som har termograferats och 
utvärderats. 

Totalt termograferades fyra lägenheter och samtliga lägenheter byggdes i etapp ett. Vid tillfället för 

termograferingen var det snickeriarbeten på byggnaden och termograferade lägenheter fick väljas 

efter tillgänglighet. En hörnlägenhet i översta plan med fönster mot norr har termograferats. En 

hörnlägenhet i bottenplan med fönster mot söder. Lägenhet i bottenplan på 58 kvadratmeter, 

placerad i mitten av byggnaden med fönster mot norr. Lägenhet i bottenplan på 58 kvadratmeter, 

placerad i mitten av byggnaden med fönster mot söder.  

På köldbryggorna som fotograferats har det tagits ett kort där värmestrålningen visas samt ett vanligt 

digitalt foto efter naturlig färgskala. Det digitala fotot används för att i efterhand enkelt se vart 

värmestrålningsbilden är tagen. Den används också för att utvärdera och tyda termograferingsbilden. 

Det sker en förskjutning mellan termograferingsbild samt digitalbild vilket det behöver tas hänsyn till 

vid redovisningen av bilderna.  

  

nr: Områden i klimatskärm som termograferats inifrån

1 Vinkel mellan takfot samt yttervägg

2 Vinkeln mellan ytterväggar

3 Vid genomförningar av yttervägg (installationer)

4 Runt fönsterkarm

5 Vinkeln mellan bottenbjälklag och yttervägg

6 Vinkeln mellan mellanbjälklag och yttervägg

nr: Områden i klimatskärm som termograferats utifrån

1 Skarvar mellan moduler

2 Runt fönsterkarm

3 Installationer i fasad

4 Anslutning mellan bottenbjälklag och yttervägg

5 Balkonginfästning i yttervägg

Checklista för termografering

Beskrivning:

Beskrivning:
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Vid termograferingstillfället har byggnaden varit uppvärmd tillräckligt länge för att termisk 

konduktivitet (materials förmåga att skifta temperatur) inte ska påverka undersökningen. Byggnaden 

har varit uppvärmd till normal temperatur i flera veckor innan undersökningen. Termograferingen 

har utförts innan slutbesiktning och därmed har byggnaden varit omöblerad. Byggnaden var nästan 

helt färdigbyggd vid termograferingstillfället. 

Bakgrundsstrålningen vid termograferingen har uppskattats med hjälp av en folieboll. Foliebollen har 

ett lågt emissivitetsvärde och plockar upp strålning från väldigt många vinklar då den är hopknycklad. 

Det låga emissivitetsvärdet gör att temperaturen på bollen motsvaras av temperaturen på 

bakgrundsstrålningen. Temperaturen på bakgrundsstrålningen behövs endast för den utvändiga 

termograferingen, bakgrundsstrålningen är strålning som kommer från himlen. Det är t.ex. därför 

som material av plåt och stål visas som kallare på termograferingsbilderna.  

7.7.1 Förutsättningar 

 Termograferingen utfördes onsdagen den 21/12–2016 

 Utetemperatur vid undersökningen 1°C 

 Innetemperatur vi undersökningen 20°C 

 Termograferingen utfördes från klockan 10.00-13.00 

 Vinden under termograferingen var runt 3 m/s (svag till måttlig vind) 

 Relativfuktighet 93 % 

 På himlen var det ett sprucket molntäcke  
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 Resultat 

8.1 Energiberäkningar 
Passivhuskonstruktion beskriver modellen som utförts i programmet med en passivhuskonstruktion. 

Konstruktionen har otäthetsfaktorn 0,3 l/s, m2.  

Originalkonstruktion (0,3) beskriver modellen som utförts i programmet enligt originalritning. 

Konstruktionen har otäthetsfaktorn 0,3 l/s, m2. 

Originalkonstruktion (0,7) beskriver modellen som utförts i programmet enligt originalritning. 

Konstruktionen har otäthetsfaktorn 0,7 l/s, m2.  

 
Tabell 2. U-värden för olika byggdelar och köldbryggor i klimatskärmen i originalkonstruktionen. "Totalt" visar byggnadens 
genomsnittliga U-värde där alla ingående delar i klimatskärmen är inräknade.  

Originalkonstruktion utförd i VIP-Energy 

Byggdel i klimatskärm U-Värde  Mängd Area m2 & 
Längd m 

 

Tak 0,074 [W/m2K] 689 m2  

Yttervägg 0,183 [W/m2K] 1460 m2  

Yttergrund 0,092 [W/m2K] 115 m2  

Grund 0,078 [W/m2K] 574 m2  

Fönster & dörrar 1,10 [W/m2K] 272 m2  

Köldbryggor    

Grund & yttervägg 0,048 [W/mK] 118 m  

Yttergrund & yttervägg 0,078 [W/mK] 118 m  

Yttervägg & mellanbjälklag 0,100 [W/mK] 118 m  

Tak & yttervägg 0,087 [W/mK] 118 m  

Ytterväggshörn 0,110 [W/mK] 49 m  

Totalt U-värde för 
konstruktionen  

0,221 [W/m2K]   

 
 
Tabell 2 visar U-värdet för ingående byggnadsdelar samt köldbryggor i orginalkonstruktionens 

klimatskärm. Byggnadsdelarna för tak, yttergrund och grund är samma för orginalkonstruktionen 

som passivhuskonstruktionen. Orginalkonstruktionen har ett U-värde på ytterväggen som är nästan 

dubbelt så stort som passivhuskonstruktionen. Fönster & dörrar har ett U-värde på 1,10 W/m2K. 

Mängden på de ingående byggnadsdelarna i klimatskärm ingår som kvadratmeter. Köldbryggornas 

mängd är beskrivet i meter. Det totala U-värdet är en sammanslagning av byggdelarna samt 

köldbryggorna.    
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Tabell 3. U-värden för olika byggdelar och köldbryggor i klimatskärmen i passivhuskonstruktionen. "Totalt" visar 
byggnadens genomsnittliga U-värde där alla ingående delar i klimatskärmen är inräknade. 

Passivhuskonstruktion utförd i VIP-Energy 

Byggdel i klimatskärm U-Värde [W/m2K] Mängd Area m2 & 
Längd m 

 

Tak 0,074 [W/m2K] 689 m2  

Yttervägg 0,10 [W/m2K] 1460 m2  

Yttergrund 0,092 [W/m2K] 115 m2  

Grund 0,078 [W/m2K] 574 m2  

Fönster & dörrar 0,80 [W/m2K] 272 m2  

Köldbryggor    

Grund & yttervägg 0,044 [W/mK] 118 m  

Yttergrund & yttervägg 0,040 [W/mK] 118 m  

Yttervägg & mellanbjälklag 0,065 [W/mK] 118 m  

Tak & yttervägg 0,048 [W/mK] 118 m  

Ytterväggshörn 0,039 [W/mK] 49 m  

Totalt U-värde för 
konstruktionen 

0,152 [W/m2K]   

 

Tabell 3 visar U-värdet för ingående byggnadsdelar samt köldbryggor i orginalkonstruktionen. 

Fönster & dörrar har ett U-värde på 0,80 W/m2K.     
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Tabell 4 redovisar avgiven energi kWh/m2 för transmission, luftläckage, ventilation, spillvatten och Passiv kyla. Beräkningar 
är utförda på golvytan som är 2756 m2.  

Energibalans för avgiven energi [kWh/m2] 

Konstruktionstyp Passivhuskonstruktion 
(0,3) 

Originalkonstruktion 
(0,3) 

Originalkonstruktion 
(0,7) 

Transmission 25,55 36,21 35,91 

Luftläckage 5,30 5,17 10,92 

Ventilation 82,27 80,24 77,33 

Spillvatten 24,97 24,97 24,97 

Passiv kyla 8,87 5,75 5,18 

Total avgiven energi 146,96 152,34 154,31 

 

Transmission visar avgiven energi som lämnat byggnaden via klimatskärmen. Luftläckaget för de olika 

konstruktionstyperna vid en tryckskillnad (mellan inne- och uteklimat) på ± 50 Pa. Luftläckaget är 

summan av otätheter i bygganden, där invändigt lufttryck och utvändigt lufttryck påverkar 

luftläckaget. Ventilation beskriver energimängden som krävs för ventilationen ska drivas enligt 

programmerade värden. Transmission, luftläckage och ventilation är det viktiga faktorerna och 

spillvatten samt passiv kyla har medtagits i tabell för att visa att avgiven energi är lika med tillförd 

energi.   

Spillvatten är tappvarmvatten som avges från byggnaden. Passiv kyla används när innertemperaturen 

är för hög och sker genom vädring av byggnaden.   

Tabell 5 redovisar tillförd energi kWh/m2 för solenergi genom fönster, återvinning ventilation, processenergi till rumsluft, 
personvärme, elförsörjning, värmeförsörjning och latent energi. Beräkningar är utförda på golvytan som är 2756 m2.   

Energibalans för tillförd energi [kWh/m2] 

Konstruktionstyp Passivhuskonstruktion 
(0,3) 

Originalkonstruktion 
(0,3) 

Originalkonstruktion 
(0,7) 

Solenergi genom 
fönster 

9,15 9,00 9,01 

Återvinning 
ventilation 

51,53 49,88 49,50 

Processenergi till 
rumsluft 

19,71 19,71 19,71 

Personvärme 10,51 10,51 10,51 

Elförsörjning 6,75 6,75 6,75 

Värmeförsörjning 31,79 38,96 41,30 

Latent energi 17,52 17,52 17,52 

Total tillförd energi 147,14 152,33 154,3 

 

Återvinning ventilation är återvunnen energi som kommer från ventilationens värmeväxlare, där 

återvunnen energin tillförs i tilluften. Processenergi är energi som tillförs rumsluften från 

verksamhets- och fastighetsenergi. Personvärme är värme som tillförs rumsluften från människor i 

byggnaden. Elförsörjning redovisar energi som tillförs ventilationens till- och frånluftsfläktar. 

Värmeförsörjning visar tillförd energi för värmesystem och tappvarmvatten. Latent energi redovisar 

kondensering och förångning av fukt.   
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Tabell 6 redovisar specifikation av energiflöden till värmesystem i kWh/m2, som byggnaden behöver från värmesystem för 
att behålla innertemp 21°C. Beräkningar är utförda på arean 2756 m2. 

Specifikation av energiflöden till värmesystem 

Konstruktionstyp Värmesystem 

Passivhuskonstruktion 6,82 [kWh/m2] 

Originalkonstruktion (0,3) 14,00 [kWh/m2] 

Originalkonstruktion (0,7) 16,33 [kWh/m2] 

 

Tabell 6 redogör hur mycket energi som bör tillföras värmesystem för att rumsluften inte ska 

understiga dimensionerande innertemperatur. Uppvärmning av varmvatten ingår inte i det här 

resultatet. Ett värmesystem som kan användas och som är vanligt vid passivhus är värmebatteri, 

värmen tillförs då via ventilationens tilluft. När rumsluften överstiger dimensionerande temperatur 

används inte värmesystem. Energi tillförs tilluften för att klara lägsta tillåtna innertemperatur.    

 

Tabell 7. Jämförelse av konstruktionstypers värmeförlusttal (VFTDVUT) mot krav enligt FEBY 12. Max VFTDVUT visar maximalt 
tillåtet värmeförlusttal vid dimensionerande vinterutetemperatur(DVUT). Värdet på VFTDVUT är viktat för Örebro enligt 
restriktioner från FEBY 12.   

Jämförelse av värmeförlusttal (VFT) mellan konstruktionstyper och krav enligt 
FEBY 12 

Konstruktionstyp VFT [W/m2] Tidskonstant 
(tim) 

Max VFTDVUT 

[W/m2] enligt FEBY 
12 

VFT [W/m2] utan 
ventilations-
värmeväxlare 

Passivhuskonstruktion 10 [W/m2] 44 tim 15,4 [W/m2] 23,3 [W/m2] 

Originalkonstruktion (0,3) 13 [W/m2] 35 tim 15,4 [W/m2] 26,5 [W/m2] 

Originalkonstruktion (0,7) 14 [W/m2] 34 tim 15,4 [W/m2] 26,7 [W/m2] 

 

I tabell 7 visar resultatet på att samtliga konstruktionstyperna uppfyller FEBY 12 kravspecifikation för 

passivhuskonstruktioners värmeförlusttal. Värmeförlusttalet redogör byggnadens värmeförluster för 

transmission, luftläckage och ventilation. Luftläckaget ger en liten skillnad på VFT vilket visas vid 

jämförelse av orginalkonstruktionerna. Passivhuskonstruktionen får ett mycket lågt VFT och den 

extra isoleringen sänker VFT med 3,0 [W/m2] jämfört mot Orginalkonstruktion (0,3).  

”VFT [W/m2] utan ventilationsvärmeväxlare” visar vilket värmeförlusttal byggnaden får om 

värmeväxlaren avaktiveras. Ventilationen har stor effekt på värmeförlusttalet och med hjälp av en 

effektiv värmeväxlare uppnår alla testade konstruktionstyper passivhuskraven. Utan värmeväxlare 

blir det en mindre skillnad på VFT mellan konstruktionerna och den extra isoleringen 

passivhuskonstruktionen har ger mindre effekt.  
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Figur 19, Bilden är hämtad 
från Hemgården 
Bostadsaktiebolag (2014c) 

8.2 Termografering 
 

 

Figur 18, termograferingsbild fotograferad från insida byggnad i bottenplan.   

Figur 18 visar termograferingsfoto från insidan av byggnaden. Fotot är 

taget på en modul belägen i bottenplan. Lägenheten ligger i mitten av 

byggnaden och har därmed bara en vägg som angränsar mot uteklimat. 

Figur 19 är planritning för lägenheten och det grönmarkerade visar vart i 

lägenheten bilden är tagen. 

I vinkeln mellan yttervägg och mellanbjälklag visas tydligt en vågrät 

linjeköldbrygga. Köldbryggan sträcker sig längs mellanbjälklaget och är 

som tydligast i hörnet. I hörnets kallaste punkt är temperaturen 16,4 °C 

vilket är 3,0 °C lägre än väggens temperatursnitt. 

I vinkeln mellan yttervägg samt bärande innervägg visas en lodrät 

linjeköldbrygga som sträcker sig från golv till tak. I vinkeln är ytterväggen i 

anslutning med den bärande innerväggen och byggdelen har mindre 

isolering. Temperaturen i vinkeln är 1–2 °C kallare än temperatursnittet för väggen.  

Nedre hörnet visar en köldbrygga som uppstått i anslutning av bottenbjälklag, yttervägg samt 

bärande innervägg. Temperaturen i köldbryggans kallaste punkt är 4,0 °C kallare än 

temperatursnittet för väggen.  
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Figur 21, Bilden är hämtad från 
Hemgården Bostadsaktiebolag 
(2014c) 

 

Figur 20 termograferingsfoto taget från insida byggnad. 

Figur 20 visar termograferingsfoto taget från insidan av 

ytterväggen i bottenplan. Figur 21 visar planritningen och det 

grönmarkerade området vart i lägenheten bilden är tagen. 

Termograferingsfotot visar två köldbryggor. Den övre köldbryggan i 

figuren är vanlig och återkommer för byggnadsdelen vid andra 

platser i byggnaden. Det uppstår en köldbrygga i hörnet på grund 

av att det gränsar mot flera andra moduler och utgör ett 

mellanbjälklag. Infästningar för att hålla moduler på plats samt 

balkonginfästningar försämrar U-värdet i hörnet jämfört mot övrig 

vägg. Temperaturen i hörnet är 14,1 °C jämfört mot 

temperatursnittet för väggen som är 18,8 °C. Temperaturen i hörnet 

är därmed 4,7 °C lägre jämfört mot temperatursnitt för väggen.    

Den undre köldbryggan i figur 20 visar, installation i yttervägg. Ett rörutlopp för belysning är orsaken 

till köldbryggan. Det hittas ingen liknande köldbrygga i de övriga lägenheter som undersökts och det 

är därför svårt att veta om köldbryggan beror på ett tillfälligt fel eller inte. Den sannolika orsaken till 

köldbryggan är att rörutloppet inte har isolerats. Temperaturen mellan köldbryggan och 

temperatursnittet för väggen är 4–5 °C. Digitalbilden visar ingen anledning till varför det uppstår en 

köldbrygga vid punkten. 
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Figur 22. Bild är tagen från utsida av byggnad på yttervägg. Ytterväggsörn ligger i sydvästlig riktning.  

Figur 22 visar termograferingsfoto taget från utsida av byggnaden. Fotot är taget på byggnadens 

ytterväggshörn. Ytterväggshörn visar ingen köldbrygga. Vita pilar visar vad som är 

ventilationsanslutningar i fasaden och räknas inte som köldbrygga. Det är frånluftsdon som ventilerar 

ut byggnadens inneluft.  

Röda pilar pekar på balkonginfästningar. I balkonginfästningarna ska sedan balkongerna monteras 

och värmeflödet för infästningarna kommer inte förändras. Balkonginfästningarna räknas som en 

köldbrygga och upprepar sig för hela konstruktionen. Vid infästningarna är temperaturen 3–5 °C 

varmare än temperatursnittet för ytterväggen. Balkonginfästningarna består av två limträstolpar som 

spikats fast i stommen, limträstolparna har en fyrkansbricka i varje ände. I varje limträstolpe 

monteras två gängstänger som ska hålla balkongen på plats. Limträstolparna har ett djup in i 

konstruktionen på 330 millimeter. Stolparna isoleras inte av fasadisoleringen, det finns inte någon 

isolering mellan limträstolpen och stommen den är monterad mot.    

Gröna pilar pekar på en linjeköldbrygga belägen i skarv mellan två moduler. Skarven är mellan 

ovansida på modul i plan två samt undersida på modul i översta plan. Köldbryggan är inte 

upprepande för bygganden och beror antagligen på att något fel uppstått vid monteringen av 

modulerna. Randisoleringen som ligger mellan modulerna kan vid området felmonterats och därmed 

fått en sämre isolerandeförmåga.  

I övrigt visar termograferingsfotot byggnadens träregelstomme som framkommer som svaga ljusa 

vertikala ränder.  
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Figur 23. Bilden är tagen på utsida byggnad. Bilden visar anslutning mellan bottenbjälklag och yttervägg. 

I anslutningen mellan bottenbjälklag och yttervägg har det uppstått en linjeformad köldbrygga. 

Temperaturskillnaden mellan köldbryggan och väggens temperatursnitt är 1–2 °C, vilket är en liten 

skillnad. Det är vanligt med en temperaturskillnad i anslutningen och den är svår att åtgärda. Figur 23 

är tagen på byggnadens norra långsida och det är endast längst den sidan köldbryggan framkommit. 

Vid byggnadens södra långsida är bottenbjälklaget placerat djupare under marken. Det skiljer 

ungefär 0,5 höjdmeter mellan byggnadens södra och norra långsida.  

Byggnadens trästomme visas som svaga ljusa vertikala ränder på termograferingsfotot. Den röda 

pilen i figur 23 (digitalbild) pekar på skarv mellan två moduler. Det går inte utskilja någon 

temperaturskillnad i skarven som är tydligare än temperaturskillnaden för den övriga trästommen. 

Vid trästommen har ytterväggen en temperatur som är 1 °C varmare än temperatursnittet för 

ytterväggen.  

8.3 Sammanställning av undersökning 

8.3.1 Invändig termografering 
 

Vinkeln mellan takfot samt yttervägg 

Termograferingen visar att det i vinkel uppstår en linjeformad köldbrygga. Köldbryggan är 

återkommande i konstruktionen och visar sig på flera bilder.   

Vinkeln mellan ytterväggar 

Området i vinkeln mellan ytterväggarna har en lägre temperatur och har formen av en 

linjeköldbrygga. Köldbryggan är upprepande för byggnaden.  

Det uppstår en linjeformad köldbrygga i vinkeln mellan ytterväggar samt bärande innerväggar. I 

skarven mellan yttervägg och bärande innerväggar är det mindre med isolering och mer träreglar, 

därför uppstår det en köldbrygga.   

Vid genomföringar av ytterväggar (installationer) 

Installationer i yttervägg i form av rörutlopp har genererat i köldbrygga. Rörutloppet är till för 

belysningen som sitter på balkongen. Köldbryggan kan inte bevisas vara upprepande för hela 

konstruktionen utan har bara visats i en lägenhet.    
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Balkonginfästning i yttervägg 

Invändig termograferingen har inte visat köldbrygga från balkonginfästning i ytterväggen.  

Runt fönsterkarm 

Runt fönster- och dörrkarm har termograferingen inte visat på något avvikande. Bilderna visar inte på 

några misstag i tätning mellan fönster och vägg. Temperaturskillnaden mellan fönsterkarm och vägg 

är jämn. 

Punkterna i hörnen av fönster- och dörrkarm är ett par grader kallare än temperatursnittet för 

väggen. Dörrkarmen är kallare än fönsterkarmen på grund av att dörren är öppningsbar och svårare 

att få tät. Längst dörrtröskeln är temperaturen runt 12 °C.   

Vinkeln mellan bottenbjälklag och yttervägg 

I vinkeln är det en lägre temperatur än för den övriga väggen och kan därmed räknas som en mindre 

köldbrygga.  

Vinkeln mellan mellanbjälklag och yttervägg 

Köldbrygga uppstår i vinkeln mellan mellanbjälklag och yttervägg. Köldbryggan återkommer för hela 

konstruktionen där mellanbjälklag och yttervägg är i anslutning.  

8.3.2 Utvändig termografering 
Skarvar mellan moduler 

Skarvarna mellan modulerna visas generellt inte varmare på termograferingsbilderna än den övriga 

trästommen. Trästommen har en temperatur som är ungefär 1 °C varmare än temperatursnittet för 

ytterväggen. Anslutningarna mellan modulerna kan därför inte räknas som köldbryggor då det inte 

återkommer för hela konstruktionen.  

I skarvarna mellan modulerna visas på ett fåtal ställen oregelbundna linjeköldbryggor. Köldbryggorna 

visas slumpartat i konstruktionen vid anslutningen mellan moduler horisontellt och vertikalt. 

Skillnaden i temperatur mellan köldbryggorna och övrig vägg visas tydligt. Randisoleringen som ska 

vara tät i skarvarna har antagligen monterats felaktigt och därmed fått en sämre isoleringsförmåga. 

Isoleringen kan ha placerats fel vid montering på arbetsplatsen eller uteblivit vid tillverkning i fabrik.    

Runt fönsterkarm 

Runt fönster- och dörrkarm har termograferingen inte visat på något avvikande i tätning mellan karm 

och yttervägg. Bilderna visar en jämn temperaturskillnad i tätningen.  

Installationer i fasad 

Ventilationsdon i ytterväggen visas som betydligt varmare än temperatursnittet för väggen. 

Ventilationen sker med FTX-system så inomhusluften ventileras ut genom ventilationsdonen. 

Installationen är inte en köldbrygga då den fyller sin funktion i byggnaden och är konstruerad för att 

släppa ut varm inomhusluft. 

Anslutningar mellan bottenbjälklag och yttervägg 

Längs den norra långsidan har det i anslutningen mellan bottenbjälklaget och ytterväggen uppstått 

en mindre köldbrygga. Längs den södra långsidan har en liknande termografering utförts men där 
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kunde ingen köldbrygga påträffats. Den här typen av köldbrygga är svår att undvika och den är i det 

här fallet ytterst liten.  

(Vid bärande innervägg stående på plint) 

Under de bärande innerväggarna är grunden förstärkt med plintar för att klara av laster från 

väggarna. Där ytterväggen är i kontakt med plintarna uppstår det en köldbrygga. Köldbryggorna 

påträffas bara längs norra långsidan.   

Balkonginfästningar i yttervägg 

Vid balkonginfästning i yttervägg har det skapats köldbryggor som är upprepande för hela 

konstruktionen. När termograferingen utfördes var inte balkongerna monterade utan endast 

infästningarna som balkongerna ska skruvas i. Infästningarna är flera grader varmare än 

temperatursnittet för väggen. 

Bakgrundsstrålning på folieboll 

Bakgrundsstrålningen på foliebollen har uppmätts till -4,0 ° C. Byggnadens utsida har en emissivitet 

på ca 0,95 och bakgrundsstrålningen har därmed en väldigt liten påverkan.   
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 Diskussion 

9.1 Termografering 
Vädret vid utförandet av undersökningen var inte helt optimalt, en lägre temperatur och mindre vind 

skulle ge tydligare skärpa på bilderna som är tagna på byggnadens utsida. Snickare arbetade på 

byggnaden vid tiden för den invändiga termograferingen vilket kan ha påverkat termograferings 

foton. Rekommendation i efterhand är att först utföra en termografering och utvärdera bilderna 

därefter utföra ytterligare en termografering där det finns frågetecken eller att bilderna inte har blivit 

optimala. Fyra av totalt fyrtioåtta lägenheter har undersökts inifrån och det medför att flertalet 

köldbryggor antagligen inte har upptäckts. 

Termograferingen visar överlag på ett bra resultat för byggnaden. Köldbryggor som uppstår vid 

anslutning av yttervägg och bottenbjälklag är svåra att ändra på. Åtgärd man kan göra för att minska 

temperaturförändringarna är att isolera stommen med mer utvändig samt invändig isolering. 

Balkonginfästningarna utgör en tydlig köldbrygga som är återkommande för hela byggnaden. Ett 

förslag till att minska eller helt bygga bort köldbryggorna är att bygga fristående balkonger som inte 

behöver förankring i ytterväggen. Att bygga bort köldbryggorna som uppstår vid balkonginfästningar 

är nödvändigt för att klara passivhuskraven. Isolering runt balkonginfästning eller byta limträpelare 

mot material med lägre värmeledningsförmåga skulle reducera köldbryggans påverkan. Köldbryggan 

som hittades vid rörutlopp till balkong är allvarlig, men då köldbryggan bara påträffas i en lägenhet 

beror den antagligen på ett tillfälligt misstag och ska inte vara upprepande för hela konstruktionen.  

9.2 Energiberäkningar 
I programmet har de stora köldbryggorna tagits med i beräkningarna, men inte köldbryggor från 

balkong och installationer i fasad. Det är svårt att få med huset exakt som det ser ut i verkligheten 

och resultatet från programmet är snarare riktlinjer än fakta.  

Resultatet visar att samtliga konstruktionstyper uppfyller värmeförlusttalet för 

passivhuskonstruktion. Ventilationen har en verkningsgrad på 80 % och utan ventilationens 

återvinning klarar inte någon av konstruktionstyperna värmeförlusttalet. Ventilationen har så stor 

påverkan att den bör prioriteras högt vid nybyggnation och renovering av byggnader. Luftläckage har 

en förhållandevis liten påverkan på värmeförlusttalet om man jämför mot transmission och 

ventilation.   

9.3 Rekommendationer och åtgärder 
För att uppnå passivhusstandard behöver misstag vid modulskarvar samt rördragning undvikas helt. 

Värmeledningen genom trästommen behöver reduceras med mer utvändig och invändig isolering. 

Balkongerna behöver byggas så att anslutningar i ytterväggen uteblir. Rördragningar genom 

klimatskärmen behöver samlas upp och ske på så få ställen som möjligt.  

Lufttrycksmätningar och termografering behöver utföras direkt efter att modulerna monterats för att 

tidigt och enkelt kunna åtgärda misstag. Då metoden för modulhus byggnation inte ändras speciellt 

mellan projekten skulle kontinuerliga undersökningar ge ett resultat som man sedan kan ta med sig 

till nästa projekt och därmed fortsätta utvecklingen av modulhusen.    
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9.4 Relation till hållbar utveckling 
Byggnation av passivhus är ett bra alternativ för en hållbar utveckling. Passivhus behöver lite eller 

ingen energi vid uppvärmning och bidrar därmed till en minskning av Sveriges totala 

energianvändning. Lönsamheten för passivhus ökar desto längre huset är brukbart och med tiden 

sparar man både pengar och energi. Att använda trä som byggnadsmaterial bidrar till en hållbar 

utveckling på flera sätt, det är ett av få förnyelsebara byggnadsmaterial och materialet lagrar 

koldioxid.   

I dagsläget är det bostadsbrist i Sveriges storstäder och att bygga modulhus med passivhusstandard 

kan lösa två problem på samma gång. Kombinationen mellan att bygga ett hus snabbt och samtidigt 

energieffektivt är ett hållbart alternativ idag, likväl som det är ett hållbart alternativ under hela 

husets brukningstid. Termografera samt lufttrycksmäta byggnader ett är självklart steg för att kunna 

hitta brister och lära sig utveckla dem. Det är viktigt att utveckla byggnaderna för att ha möjligheten 

att uppnå högre standard och krav. En termograferingsundersökning på en nybyggnation kan tidigt 

hitta brister som efter tid kan komma att bli kostsamma. 
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 Slutsatser 
Teoretiskt är det möjligt att uppnå passivhusstandard för Moelvens modulhus. Beräkningarna visar 

att det är möjligt. Samtliga konstruktionstyper klarar värmeförlustalet som krävs för 

passivhusstandard. Ventilationssystemet har en avgörande del i att värmeförlusttalet uppfylls. Den 

termografiska undersökningen visar på att bygganden har flera köldbryggor, varav ett fåtal bör 

åtgärdas för att uppnå passivhusstandar. Köldbryggor som uppstår oregelbundet i modulskarvar 

behöver minimeras eller utebli helt för att uppnå passivhusstandard. Balkonginfästningar behöver 

ändras för att minska köldbryggor och fristående balkonger är att rekommendera.  

Om det går att uppnå passivhusstandard i praktiken vet man först när en byggnad uppförts och blivit 

verifierat som passivhus. Ytterligare termograferingsundersökningar på modulhus kan användas för 

att utveckla arbetet med modulhus. En luftrycksmätning utförd i samband med termograferingen 

skulle höja arbetet. Energiberäkningar kan utföras mer precisa med tillägg av byggnadsdelar. Utifrån 

termograferingsfoton kan kompletterande U-värde beräknas för byggnaden.    
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