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SAMMANFATTNING 

Under de senaste decennierna har ökande krav på byggnaders 
energianvändning lett till att mer välisolerade och lufttäta konstruktioner 
eftersträvas. Ett isoleringsmaterials teoretiska isoleringsförmåga undersöks 
med tester som utförs i laboratoriemiljö. Problemet är att dessa 
förhållanden skiljer sig avsevärt från verkliga förhållanden. 

Syftet med detta examensarbete är att forska om vilket U-värde 
isoleringsmaterial har under verkliga förhållanden. Studien begränsas till 
design av experiment, svenska förhållanden samt två isoleringsmaterial: 
polyuretan och mineralull. Utifrån detta syfte har två frågeställningar 
formulerats: 

•  Vilket behov finns det av att testa isoleringsmaterials verkliga 
isoleringsförmåga?  

•  Vilken metod är mer lämplig för att undersöka isoleringsmaterials 
verkliga isoleringsförmåga, att studera uppvärmningsbehov 
hos befintliga byggnader eller hos experimentmoduler?  

Genomförandet av studien har utgått från litteraturstudier där följande 
information och data studerats: 

•  Tidigare studier om isoleringsmaterials isoleringsförmåga 

•  Befintliga metoder för jämförelse av befintliga byggnaders verkliga 
uppvärmningsbehov 

•  Beräkningsmetoder för teoretiskt uppvärmningsbehov, hållfasthet 
samt byggnadsfysiska beräkningar  

•  Svenska klimatförhållanden samt svenska krav på byggnader 

Studien har visat att tidigare forskning om verklig isoleringsförmåga saknas 
samt att tidigare jämförelser av isoleringsförmåga inte tar hänsyn till 
verkliga förhållanden. Vidare har studien påvisat avsaknad av befintliga 
metoder för jämförelse av befintliga byggnaders verkliga isoleringsförmåga. 
Verifierade metoder för bedömning av byggnaders verkliga 
energianvändning, i kombination med energiberäkningsmetoden, har 
använts för att skapa en metod för jämförelse av befintliga byggnaders 
verkliga uppvärmningsbehov. Slutligen har ett experimentförslag med 
testmodul designats. Designen omfattar ritningar, utförandekrav samt 
förväntat energibehov för två olika isoleringsmaterial. 

Slutsatsen är att det föreligger ett teoretiskt behov av att 
studera isoleringsmaterials verkliga isoleringsförmåga, samt att studie av 
uppvärmningsbehovet hos experimentmoduler är den mest lämpliga 
metoden för att undersöka verklig isoleringsförmåga 
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ABSTRACT 

In recent decades, the increasing requirements of energy use in buildings 
have resulted in a demand for more well-insulated and airtight structures. 
The theoretical insulation capacity of an insulating material is determined 
during tests performed in a laboratory environment. The problem is that 
these conditions differ significantly from real conditions. 

The purpose of this thesis is to investigate the U-value of insulating 
materials in real conditions. The thesis does not include execution of 
experiments. Furthermore, the study is limited to Swedish conditions and 
two insulation materials: polyurethane and mineral wool. For this purpose, 
two problem statements have been formulated:  

•  What is the need for testing insulating material’s true insulating 
abilities?  

•  Which method is more suitable for examining insulating material's 
true insulating ability, studying the heating needs of existing 
buildings or experiment modules? 

The study was based on literature studies where the following information 
and data were studied: 

•  Previous studies on the insulating ability of insulating materials 

•  Existing methods for comparing the actual heating needs of existing 
buildings 

•  Calculation methods for theoretical heating needs, structural 
strength and building-related physics 

•  Swedish climate conditions and Swedish requirements for buildings 

The study has shown that previous research on true insulating ability is 
lacking and that previous comparisons of insulating ability do not take 
actual conditions into account. Furthermore, the study has found an absence 
of existing methods for comparing the actual insulation capacity of existing 
buildings. Verified methods for assessing the actual energy use of buildings, 
in combination with the energy calculation method, have been used to 
create a method for comparing the actual heating needs of existing 
buildings. Finally, an experimental proposal with a test module has been 
designed. The design includes drawings, design requirements and expected 
energy requirements for two different insulation materials. 

The conclusion is that there is a theoretical need to study the actual 
insulating ability of insulating materials, and that studying the heating 
requirements of experimental modules is the most appropriate method for 
investigating real insulating ability. 
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FÖRKORTNINGAR OCH BEGREPPSFÖRKLARING 

AMA Allmänna material- och arbetsbeskrivningar. 

Atemp Arean av utrymmen innanför klimatskärmen avsedda att 
värmas till mer än 10 °C. Även innerväggar och 
golvöppningar ingår. [1] 

BBR Boverkets byggregler 

g-värde beskriver den totala genomsläppligheten av solenergi 
genom ett fönster [2] 

Hygroskopisk Tar lätt upp vattenånga från luft 

In-situ Latin för ”på plats”. 

Klimatskal Delarna i en konstruktion som utgör gränsen mot 
omgivningen: fönster, dörrar, ytterväggar, tak och golv. 
[3] 

Modul Standardiserad enhet, exempelvis byggelement. 

PBL Plan- och bygglagen 

Primärenergital Beskriver en byggnads energiprestanda. [1] 

U-värde Värmegenomgångskoefficient 

 
  



XI 

 

 



INLEDNING 

1 

1 INLEDNING 

Avsnittet inleder med att beskriva bakgrund och problembeskrivning. Därefter 
presenteras syfte, mål och de frågeställningar som de inledande styckena gett 
upphov till. Slutligen anges de avgränsningar som gjorts. 

1.1 Bakgrund 

Isoleringsmaterial i byggnader blev vanligt i byggnader under slutet av 
1800-talet då en tidig form av regelvägg introducerades. Oftast användes 
torv eller träspån [4]. Under 1900-talets första hälft förbättrades de 
beräknings- och provningsmetoder som används för att bedöma 
hållfastheten hos trä. Detta ledde till ett rejält uppsving för regelväggar med 
isolering som sedan 1950-talet är den vanligaste konstruktionslösningen för 
väggar [5].  

Idag är kraven på byggnaders klimatskal omfattande. Boverket kräver 
exempelvis i BBR att en byggnads klimatskal ska vara välisolerat och 
luftläckaget ska vara begränsat. Isoleringskravet är uttryckt som 
byggnadens genomsnittliga U-värde (��), där övre gränser är definierade 
för vissa typer av byggnader [3]. Liknande krav ställs även i 
passivhusstandarden för nyproduktion, isoleringskraven är dock uttryckta i 
termer av energibehov [6].  

Strängare regler för byggnaders energianvändning är på väg att införas, 
med krav från EU om att detta ska vara utfört senast mars 2020. Då 
förslaget i skrivande stund ännu inte skickats ut på remiss är det svårt att 
veta exakt vad ändringarna kommer att innebära, men utifrån innehållet i 
en tidigare remiss i samma ärende kommer ändringen bland annat att 
omfatta skärpta krav på �� [7], [8]. Detta innebär ändrade förutsättningar 
för val av isoleringsmaterial vid nybygge och renovering. 

1.2 Problembeskrivning 

Värmekonduktivitet för ett isoleringsmaterial bestäms i en kontrollerad 
miljö där tester utförs i en modell av verkligheten. Under ett samtal med en 
erfaren aktör i isoleringsbranschen framkom att dessa värden inte alltid 
stämmer överens med hur isoleringsmaterial presterar under verkliga 
förhållanden och att för vissa material är skillnaden tillräckligt stor för att 
det skulle kunna ha betydelse för valet av isoleringsmaterial. Aktören 
efterfrågar oberoende experiment, där isoleringsmaterial testas under 
verkliga förhållanden och föreslår ett upplägg för ett sådant experiment. 
Förslaget går ut på att ett antal mindre byggnader konstrueras med olika 
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isoleringsmaterial, placeras på olika platser i landet och sedan utsätts för 
väder och vind under en längre tid. (Polyterm AB, personlig kommunikation 
2019-02-13) 

Det finns ett antal tidigare studier av isoleringsmaterial där prestandan hos 
olika material jämförs. Al-Homoud [9], Fredriksson, Lång, Ro & Stigemyr Hill 
[10] och Erlandsson [11] är några exempel på studier som undersöker 
isoleringsmaterials förmåga att isolera och gör jämförelser mellan olika 
isoleringsmaterial. Gemensamt för dessa studier är att de utgår från 
teoretiska förhållanden, speciellt vid jämförelse av isoleringsmaterialens 
isoleringsförmåga. Utifrån detta bedöms det vara intressant att studera 
isoleringsmaterial under verkliga förhållanden. 

1.3 Syfte 

Det saknas studier av hur isoleringsmaterial presterar under verkliga 
förhållanden. En ökad förståelse för detta kan bidra till effektivare 
användning av isoleringsmaterial samt ge bättre underlag för val av 
isoleringsmaterial. Syftet med studien är därför att forska om vilken verklig 
isoleringsförmåga som isoleringsmaterial har.  

1.4 Avgränsningar 

− Studien omfattar inte utförande av experiment. 

− Studien omfattar endast svenska förhållanden.  

− Miljöpåverkan och eventuella kostnader för utförande av 
experiment kommer inte att bedömas. 

− Studien avgränsas till två isoleringsmaterial: polyuretan och 
mineralull 

− Studien omfattar inte val av mätteknik 

1.5 Mål 

Behovet av att verifiera verklig isoleringsförmåga hos isoleringsmaterial är 
det främsta målet med studien. Att undersöka testmetoder för verklig 
isoleringsförmåga blir en naturlig konsekvens av det första målet. 

1.6 Frågeställningar 

1. Vilket behov finns det av att testa isoleringsmaterials verkliga 
isoleringsförmåga? 

2. Vilken metod är mer lämplig för att undersöka isoleringsmaterials 
verkliga isoleringsförmåga, att studera uppvärmningsbehov hos 
befintliga byggnader eller hos experimentmoduler?  
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2 GENOMFÖRANDE 

Detta avsnitt beskriver de metodval som gjorts. Avsnittet är uppdelat så att 
metod för respektive frågeställning beskrivs separat. 

2.1 Metod 

Utgångspunkten för detta arbete är den, av ovan nämnda branschaktören, 
observerade avvikelsen mellan teoretiska värden och verklig prestanda. 
Enligt [12] kan en hypotes bildas genom ett antagande eller en iakttagelse 
av ett visst fenomen som sedan prövas för falsifiering eller verifiering. Detta 
är så kallad hypotesprövning. För att bedöma om uppgifterna som aktören 
lämnade var ett påstående eller ett faktum undersöktes tidigare studier för 
att kunna falsifiera hypotesen. När undersökning av tidigare studier inte gav 
tillräckligt stöd för att avvisa hypotesen har ett behov av experiment i 
verkliga förhållanden fastställts. Datainsamlingen för både undersökning av 
experimentbehov och för design av ett experiment har gjorts med hjälp av 
följande tekniker: 

•  Litteraturstudie 

•  Beräkningar 

2.1.1 Litteraturstudie 

I begreppet litteratur ingår enligt Ejvegård [12] allt tryckt material: 
exempelvis böcker, rapporter, artiklar, uppsatser och andra uppgifter som 
kan hittas på internet. För att få fram relevant litteratur har en rad sökord 
använts. Sökorden har modifierats då sökningsresultatet inte innehöll 
relevant information eller vid för högt antal träffar. Vid sökningen efter 
litteratur användes Linköpings universitets söktjänst UniSearch, DiVA, samt 
Google Scholar. Syftet med litteraturstudien var att skaffa kunskap och 
förståelse kring ämnet som ska studeras. Litteratur som erhållits under 
litteratursökningen har möjliggjort studier av tidigare forskningsrapporter 
inom området, samt inhämtning av statistiska uppgifter som exempelvis 
klimatdata, olika krav och beräkningsmetoder. Dessa kunskaper och 
uppgifter användes sedan som teoretiskt underlag för att besvara 
frågeställningarna. För frågeställning 2 användes teorin för att utveckla en 
modell med en bestämd bild av verkligheten, något som Ejvegård kallar 
modellbildning. Under arbetet med litteraturundersökningen har 
primärkällor alltid följts för att uppfylla oberoendekravet. Äldre litteratur 
som riskerade vara inaktuell sorterades bort i linje med färskhetskravet. 
Oberoende- och färskhetskravet är viktiga källkritikmetoder enligt 
Ejvegård.  
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2.1.2 Beräkningar 

En modell kan vara konkret och bygger på mätningar, simuleringar och 
tillämpningar av matematiska förhållanden. Beräkningar användes dels för 
att konstruera modellen, dels för att göra experimentet mätbart. 
Beräkningsmetoderna är verifierade metoder, baserade på Eurokod vid 
dimensionering av modulen och på energiberäkningsmetoden med 
gradtimmar vid bestämning av modulens teoretiska värmebehov. 
Datorbaserade energiberäkningsprogram har även studerats som en 
alternativ beräkningsmetod. [12] 

2.1.3 Frågeställning 1 

Vilket behov finns det av att testa isoleringsmaterials verkliga 
isoleringsförmåga? 

Litteraturstudier utfördes med tre olika infallsvinklar. Först studerades 
teori om isoleringsförmåga och vilka viktiga förutsättningar och egenskaper 
som är kritiska med avseende på isoleringsförmåga. Detta gjordes för att 
definiera vad begreppet ”verkliga förhållanden” innebär. Därefter 
undersöktes vilka tidigare studier av isoleringsförmåga som gjorts, med 
särskilt fokus mot studier som gjorts in-situ. Slutligen undersöktes vilka 
standarder som används vid provning av isoleringsmaterial i 
laboratoriemiljö, för att studera hur förhållandena vid provningar ser ut 
jämfört med verkliga förhållanden.  

2.1.4 Frågeställning 2 

Vilken metod är mer lämplig för att testa isoleringsmaterials verkliga 
isoleringsförmåga, att studera uppvärmningsbehov hos befintliga byggnader 
eller hos experimentmoduler? 

Litteraturstudier gjordes för att undersöka vilka parametrar som bör tas i 
beaktande vid jämförelse av uppvärmningsbehov hos befintliga byggnader. 
Befintliga metoder för har studerats i kombination med föreskrifter och 
standarder, både för beräkning av teoretiskt uppvärmningsbehov och för 
mätningar av verkligt uppvärmningsbehov. Ett tillvägagångssätt för att 
jämföra byggnader har tagits fram och analyserats utifrån genomförbarhet 
och risker. 

För design av modulen gjordes följande: 
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•  Krav på byggnaders utformning studerades för att etablera en 
rimlig storlek på modulen, myndigheters föreskrifter utgjorde 
främsta informationskällor. 

•  Bestämmelser för inomhusmiljö studerades för att fastställa vilka 
krav som ska ställas på modulen samt vilka tekniska lösningar som 
behövs. Även här studerades främst föreskrifter från myndigheter. 

•  Hållfasthetsberäkningar utfördes för att skapa underlag för val av 
konstruktionslösning. Beräkningarna är standardiserade och 
utfördes enligt Boverkets föreskrifter i kombination med 
europeiska byggnormer, Eurokod.  

•  U-värdesberäkningar gjordes för mineralull och 
polyuretanskumisolering för att definiera tjocklek på väggar, golv 
och tak. Även dessa beräkningar har utförts i enlighet med rådande 
standard. 

•  Energiberäkningar utfördes för att bedöma vilken 
energianvändning som kan förväntas under experimentet.  

Modulalternativet har beskrivits och analyserats utifrån genomförbarhet 
och risker. Slutligen har de två alternativen jämförts och ett metodval 
rekommenderats baserat på riskminimering och störst möjlighet för 
genomförande. 

2.2 Kritik av metod 

Med reliabilitet avses tillförlitlighet och användbarhet hos den valda 
undersökningsmetoden, arbetet ska utföras på rätt sätt. Resultatet 
av arbetet ska bli detsamma vid upprepning av studien. Validitet innebär 
att det som studeras och mätas ska vara det som verkligen var avsett att 
studeras och mätas, att studera rätt och relevant material inom rätt 
område. [14]  

Metodvalet till frågeställning 1 utgörs av studier av hur mekanismer bakom 
isoleringsförmåga påverkas av yttre förhållanden samt hur verkliga 
förhållanden skiljer sig från förhållanden som råder vid 
standardprovningar. Detta bör ge en rimlig bild av de faktorer som avgör 
behovet av ett experiment i verkliga förhållanden och ger metoden såväl 
validitet som reliabilitet. 

Metodvalet för frågeställning 2 utgörs av två delar: jämförelse av byggnader 
samt moduldesign. För att ge god reliabilitet i den första delen, baseras 
litteraturstudien på information från föreskrifter och standarder. För att ge 
god validitet i del ett, studeras både teoretiskt och verkligt 
uppvärmningsbehov för byggnader. För att ge god validitet i den andra 
delen, har experimentet designats för att efterlikna verkliga förhållanden. 
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Vidare har modulerna designats för att vara identiska oavsett 
isoleringsmaterial. Kombinationen ger goda möjligheter att jämföra såväl 
teoretiskt som verkligt uppvärmningsbehov.  

För att ge god reliabilitet i del två, har modulen designats utifrån befintliga 
standarder och myndighetskrav för byggnadskonstruktioner. 

För frågeställning 2 har val av testmetod baserats på 
bedömning av osäkerhetsgrad vid beräkning av teoretisk energianvändning 
samt mätning av resultat. Enligt [15] utgörs osäkerheten av både 
beräkningsmetodens noggrannhet och antal ingående parametrar och 
variabler.  

För att garantera reliabelt resultat har det experiment som bygger på minst 
antal parametrar valts. Dessutom har verifieringen av både 
beräkningsmetod och datorberäkningsprogram undersökts. Detta i sin tur 
ger resultatet högre validitet då osäkerheten minimeras och mätningen 
av just den verkliga isoleringsförmågan möjliggörs.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

Kapitlet sammanfattar kunskap som erhållits ur litteraturgenomgång som 
gjorts för att få förståelse för området som berörs av arbetet samt för 
utformning av experiment. Först presenteras tidigare studier. Härnäst 
presenteras förutsättningar och egenskaper att ta i beaktning vid 
byggnadskonstruktion samt vid jämförelse av befintliga byggnader, med fokus 
på parametrar som bedömts vara av avgörande betydelse med hänsyn till 
syftet. Därefter görs en genomgång av befintliga provningsstandarder. 
Slutligen presenteras teori för energiberäkningsmetod. 

3.1 Tidigare jämförelser 

Al-Homoud presenterar i en artikel i Building and Environment en teoretisk 
översikt av prestanda och huvudsakliga egenskaper hos vanliga 
isoleringsmaterial samt hur isoleringsmaterialen kan användas i en 
betongbyggnad. Artikeln utgår helt från teoretisk information om 
isoleringsmaterials prestanda. [9] 

Fredriksson, Lång, Ro & Stigemyr Hill jämför i ett examensarbete 
polyuretanskum- och stenullsisolering med avseende på en rad olika 
parametrar, bland annat ekonomiska aspekter över tid och 
isoleringsförmåga. Tre typväggar har beskrivits, med varierande tjocklek på 
isoleringsmaterialskiktet. De olika väggarnas U-värden har beräknats och 
därefter har värmeflödet genom väggarna jämförts. Beräkningarna baseras 
uteslutande på teoretiska värden. [10] 

Erlandsson jämför hur valet av isoleringsmaterial påverkar U-värde och 
transmissionsförluster hos en vägg. Studien jämför flera olika 
isoleringsmaterial och är en helt teoretisk studie. [11] 

I en förstudie gjord av Skanska presenteras en inventering och utvärdering 
av högpresterande isoleringsmaterial. All teknisk prestanda som används i 
studien hämtas från leverantörer och producenter, vilket innebär data 
framtagen i laboratoriemiljö. I slutsatsen föreslås att provväggar 
konstrueras med isoleringsmaterialen som omnämns i studien. Det 
framkommer inte på vilket sätt dessa väggar ska provas. [13] 

B.P. Jelle gjorde 2011 en jämförelse mellan flera olika isoleringsmaterial i 
tidskriften Energy and Buildings. I artikeln jämförs befintliga material och 
material på väg ut på marknaden, exempelvis vakuumisolerade paneler. 
Jämförelserna gjordes med avseende på många olika faktorer, bland annat 
isoleringsförmåga. Inga praktiska moment fanns rapporterade i artikeln och 
vid jämförelse av isoleringsförmåga utgår författaren från tabellvärden för 
värmekonduktivitet. [14]  
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3.2 Isoleringsmaterial 

Isoleringsmaterials främsta funktion är att begränsa transporten av värme 
genom klimatskalet. Effekten av värmetransporten kallas 
värmekonduktivitet eller värmeledningsförmåga och betecknas λ. Detta 
värde används för att beräkna U-värdet för en byggnadsdel. 
Värmekonduktiviteten kan bero på ledning, konvektion och strålning, är 
specifik för varje typ av isoleringsmaterial och bestäms i laboratoriemiljö. 
För material med låg densitet och hög porositet kan konvektion och 
strålning leda till högre λ-värde jämfört med teoretiska beräkningar. 
Konvektion kan vara naturlig, driven av begränsningsytornas olika 
temperatur – eller påtvingad, då luft sätts i rörelse av yttre krafter. 
Påtvingad konvektion i isoleringsmaterial begränsas genom att bygga in ett 
vindskydd i konstruktionen. [15] 

Enligt [11] bygger principen för isoleringsförmåga i de flesta material på att 
utnyttja luft som har värmeledningsförmåga på 0,026 W/m°C. Endast 
luftspalt duger dock inte som isolering då värmen även transporteras via 
konvektion. I de flesta isoleringsmaterial förhindras konvektion genom att 
luft kapslas in i slutna porer. Detta nätverk av porer hindrar luft från att 
röra sig och ger materialet dess isoleringsförmåga.  

För god isoleringsförmåga krävs även goda elasticitets- och 
hållfasthetsegenskaper med tanke på att materialet kan utsättas för 
mekanisk påverkan som exempelvis tryck. Om sättningar eller krympningar 
uppstår i isoleringen ger detta upphov till oisolerade utrymmen. Om 
isoleringsmaterialet tar upp fukt genom exempelvis konvektion, diffusion 
eller kapillärsugning ger detta upphov till försämrad isoleringsförmåga då 
fukt har högre värmeledningsförmåga än luft, enligt [11]. Fukttransport i 
konstruktioner begränsas normalt sett med någon typ av ångspärr, 
exempelvis plastfolie [16].  

3.3 U-värde 

Beräkning av U-värde och värmemotstånd görs enligt Sandin med Ekvation 
1 respektive Ekvation 2[16]. 

Värmemotstånd   

 � = �
�  [m²K/W] Ekvation 1 

där � är väggskiktets tjocklek [m]  

 � är värmekonduktivitet för materialet 
i väggskiktet 

[W/mK]  
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U-värde   

 � = 	

��
�
�⋯
�
��

  [W/m²K] Ekvation 2 

där ���  är värmemotstånd på insidan [m²K/W]  

 �	 + ⋯ + �� är värmemotstånd 
för ingående väggskikt 

[m²K/W]  

 ��� är värmemotstånd på utsidan [m²K/W]  

För väl ventilerade luftspalter sätts värmemotståndet i samtliga skikt 
utanför luftspalten till noll samtidigt som Rse sätts till samma som Rsi. 
Värmeövergångsmotstånd för ut-/insida bestäms av standarden SS-EN ISO 
6946:2017, värden anges i Tabell 1. 

Tabell 1 – Värmemotstånd för utsida och insida för olika byggnadsdelar [16]. 

Byggdel ��� [m²K/W] ��� [m²K/W] 

Vägg 0,13 0,04 

Tak 0,10 0,04 

Golv 0,17 0,04 

För oventilerade luftspalter varierar värmemotståndet med spaltens 
tjocklek och beror även av värmeflödets riktning, se Tabell 2 för värden som 
använts i beräkningar. 

Tabell 2 – Värmemotstånd för oventilerade luftspalter [17]. 

Spaltens tjocklek [mm] Spaltens värmemotstånd [m²K/W]  

 Värmeflöde uppåt Värmeflöde horisontellt 

25–50 0,16 0,18 

50–100 0,16 0,18 

I standarden anges även att för sammansatta väggar beräknas U-värdet som 
medelvärdet av två olika metoder. λ-värdesmetoden, där det sammansatta 
väggskiktets λ-värde bildas som ett viktat medelvärde av de olika delarnas 
λ-värde, se Ekvation 3. Den andra metoden kallas U-värdesmetoden, där U-
värdet för väggen blir ett viktat medelvärde av de olika delarnas U-värde, se 
Ekvation 4. Viktningen (α, β) utgörs av de ingående delarnas ytandel 
vinkelrätt mot värmeflödet genom byggnadsdelen. För byggnadsdelar med 
centrumavstånd 1200 mm mellan reglar kan regelandelen antas vara 5 %. 
För byggnadsdelar med centrumavstånd 600 mm mellan reglar kan 
regelandelen antas vara 12 %. 
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 ���� = � ⋅ ���� + ! ⋅ ���"�   [W/mK] Ekvation 3 

 �# = � ⋅ ���� + ! ⋅ ���"�   [W/mK] Ekvation 4 

Värmekonduktivitet för ett antal material redovisas i Tabell 3  

Tabell 3 – Värmekonduktivitet för ett antal konstruktionsmaterial, källa för respektive värde anges bredvid 
värdet. 

Material Värmekonduktivitet [W/mK] 

Trä 0,14 [16] 

Gips 0,22 [16] 

Mineralull, ISOVER Takstolsskiva 32 0,032 [18] 

Mineralull, ISOVER UNI-skiva 33 0,033 [19] 

Mineralull, ISOVER Fasadboard 33 0,033 [20] 

Polyuretanskumisolering  0,021-0,025 [21] 

Vid beräkning av Um tas hänsyn till linjära och punktformade köldbryggor 
samt den totala omslutande arean mot uppvärmd inneluft. Beräkningen 
görs enligt Ekvation 5. 

 �� = ∑ %#�&�'(�)�   ∑ % +,+'-+)�   ∑ ./0
/)�

&1-
  [W/m²K] 

Ekvation 
5 

där  

��  U-värde för byggnadsdel [W/m²K] 

2�   Area för byggnadsdel mot uppvärmd inneluft [m²] 

Ψ4  U-värde för linjär köldbrygga  [W/mK] 

54  
Linjära köldbryggans längd mot uppvärmd 
inneluft 

[m] 

67   U-värde för punktformig köldbrygga [W/K] 

2��  
Total area för byggnadsdelar som omsluter 
uppvärmd inneluft 

[m²] 

Branschorganisationen Swedisol har tagit fram litteratur [22] för stöd vid 
beräkningar av exempelvis ��. Här anges Ψ-värden för några vanliga 
köldbryggor, där punktformiga bidrag räknats in. Värdena anges i intervall, 
för vidare beräkningar i denna rapport har ett medelvärde ur intervallet 
beräknats, se Tabell 4.  
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Tabell 4 – Ψ-värden för ett antal vanliga linjära köldbryggor [22]. 

Köldbryggans position 8 [W/mK] 89�:�; [W/mK] 

Vertikalt ytterväggshörn, 
träregelvägg med bärande 
reglar på utsidan 

0,030–0,060 0,045 

Yttervägg i trä, takbjälklag i 
trä 

0,015–0,030 0,0225 

Träregelvägg med träfasad, 
köldbrygga vid fönster eller 
dörr 

0,020–0,055 0,0375 

3.4 Inomhusklimat 

I detta avsnitt presenteras förutsättningar och egenskaper att ta i beaktning 
vid byggnadskonstruktion med hänsyn till inomhusklimat. Avsnittet omfattar 
inomhustemperatur, luft och ventilation samt ljus. 

3.4.1 Temperatur 

Folkhälsomyndigheten ger i FoHMFS 2014:17 [23] följande allmänna råd 
om inomhustemperatur i bostadsutrymmen och lokaler där människor 
vistas regelbundet: 

•  Operativ temperatur, medelvärdet av lufttemperatur och 
medelstrålningstemperatur, ska ligga i intervallet 20–23 °C. 

•  Skillnaden i operativ temperatur i vertikalled, mätt 0,1 m och 1,1 m 
från golvytan, ska vara mindre än tre grader. 

•  Strålningstemperaturskillnaden, skillnad i värmestrålning från två 
motstående ytor till en mätpunkt, mellan tak och golv ska vara 
mindre än fem grader. 

•  Golvets yttemperatur ska ligga i intervallet 20–26 °C. 

•  Vid mätningar bör standardiserade mätmetoder användas 

Boverket anger i BBR [1] att byggnader i allmänhet ska konstrueras så att 
termisk komfort uppnås i vistelsezonen. Vistelsezonen definieras av ett 
antal plan: två horisontella plan på höjden 0,1 meter respektive 2,0 meter 
ovanför golvytan, se Figur 1; vertikala plan på avståndet 0,6 meter från 
ytterväggar respektive 1,0 meter från dörrar och fönster, se Figur 2.  
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3.4.2 Luft och ventilation 

Boverket ställer i BBR [1] ett antal krav på inomhusluft. Det allmänna kravet 
är att utformning av en byggnad och val av tekniska installationer ska ge 
förutsättningar för god luftkvalitet. Det innebär bland annat att halten av 
föroreningar i tillförd luft maximalt får motsvara gällande gränsvärden för 
uteluft samt att mikroorganismer inte tillåts påverka inomhusluften på ett 
för människor negativt sätt. Följande är några av de krav som ställs på 
ventilationssystem: 

•  Systemet ska säkerställa att byggnaden förses med kravenligt flöde 
av uteluft. 

•  Uteluftsflödet får i normalfallet inte understiga 0,35 l/s per m², 0,10 
l/s per m² då ingen vistas i bostaden.  

•  Ventilationssystemet ska inte överskrida gränsvärde för specifik 
fläkteffekt för ett ventilationssystem (SFP) enligt Tabell 5.  

Tabell 5 - Specifik fläkteffekt för olika typer av ventilationssystem [1] 

Ventilationssystem SFPv [kW/m³, s] 

Från- och tilluft med värmeåtervinning 2,0 

Från- och tilluft utan värmeåtervinning 1,5 

Frånluft med återvinning 1,0 

Frånluft 0,6 

Folkhälsomyndigheten anger i FoHMFS 2014:18 [24] följande riktvärden för 
bostäder: 

•  Luftomsättningen ska vara minst 0,5 rumsvolymer per timme 

•  Uteluftsflödet ska vara minst 0,35 l/s per m² golvarea  

Figur 1 – Förenklat exempel på vistelsezon, 
horisontella plan. 

Figur 2 – Förenklat exempel på vistelsezon, 
vertikala plan. 
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I en annan föreskrift från Folkhälsomyndigheten anges att luftens 
medelhastighet inte bör överstiga 0,15 m/s. [23] 
För att undvika fuktproblem och risk för kvalster har Socialstyrelsen gett ut 
rekommendationer där den relativa luftfuktigheten RF inomhus bör vara 
mellan 30 och 70 procent. [25] 

3.4.3 Ljus 

I BBR kapitel 6.32 ställs krav på att byggnaders utformning ska möjliggöra 
tillfredsställande ljusförhållanden. Dessa förhållanden uppnås vid rätt 
ljusstyrka och luminans samt när inga störande ljusfenomen, exempelvis 
reflexer, förekommer. Boverket kräver även att ytor i en bostad där 
människor vistas frekvent ska ha god tillgång till dagsljus, samt att något 
rum ska ha tillgång till direkt solljus. Kravet på dagsljus gäller i den mån det 
inte är orimligt med hänsyn till vad ytan ska användas till. Byggreglerna 
anger även att minsta rekommenderade fönsterglasarea per rum är 10 % av 
rummets golvarea. [1] 

3.5 Utomhusklimat 

I detta avsnitt presenteras förutsättningar och egenskaper att ta i beaktning 
vid byggnadskonstruktion med hänsyn till utomhusklimat. Avsnittet omfattar 
utomhustemperatur, nederbörd, fuktförhållanden och vindförhållanden. 

3.5.1 Olika typer av fukttransport 

Utomhusklimat i form av temperaturskillnader mellan insida och utsida, 
ånghalt, relativ luftfuktighet, vindtryck och nederbörd utgör drivkrafter för 
fukttransport [26]. Fukttransport kan enligt [16] ske i ång- respektive 
vätskefas. Transporten av fukt i ångfas sker i huvudsak genom diffusion 
och/eller konvektion. Vatten i vätskefas kan transporteras in i en 
byggnadsdel genom kapillärsugning eller genom att slagregn tränger in i 
otätheter i samband med påverkan av yttrekrafter såsom vind- och 
tryckkraft.  

Transport av ånga 

Diffusionsdriven fukttransport uppstår enligt [26] vid ånghaltskillnad 
mellan miljön inne och ute. Gasmolekyler strävar efter att uppnå jämvikt 
och rör sig från områden med högre ånghalt mot områden med lägre 
ånghalt. Konvektionsdriven fukttransport sker genom att vatten i ångfas 
följer med en luftström. Drivkraften för luftströmning kan vara termisk, 
yttre vindkraft eller mekanisk via ventilationssystem.  

Vid termisk drivkraft orsakar temperaturskillnaden mellan insida och 
utsida ett resulterande övertryck på byggnadens övre delar. Yttre vindkraft 
uppstår enligt [16] när vinden blåser på en byggnad: luftströmmen på 



TEORETISK REFERENSRAM 

14 

lovartsidan bromsas upp samtidigt som det bildas undertryck på läsidan. 
Dessa yttre vindkrafter orsakar fuktkonvektion inifrån och ut på läsidan. 
Hörnen på byggnaden kommer att utsättas för störst tryck. Med FT-
ventilationssystem kan mängden luft som sugs in respektive förs bort styras 
med från- och tilluftsfläktarna. I praktiken blir det svårt att balansera detta 
luftflöde och med tanke på problem med fuktkonvektion på grund av 
invändigt övertryck är det bättre att eftersträva ett invändigt undertryck 
genom att frånluftsfläktarna suger ut mer luft än vad det förs in.  

Vidare påpekar [16] att stora tryckdifferenser kan uppstå om alla eller 
några av drivkrafterna för luftströmning samverkar. Exempelvis kan den 
termiska drivkraften vintertid medföra ett invändigt övertryck upptill. Om 
det samtidigt blåser kommer det att medföra ett invändigt övertryck på 
läsidan. Då ska dessa båda tryckdifferenser adderas till en total 
tryckskillnad över klimatskalet. Om även ventilationen medför ett invändigt 
övertryck kommer slutresultatet i detta fall att bli ett avsevärt övertryck 
upptill med risk för problem på grund av fuktkonvektion.  

Transport av vätska 

I [26] uppges att vid regn och samtidigt vind transporteras regndropparna 
mot fasaden i form av slagregn. Beroende på fasadmaterialets 
kapillärsugande förmåga kan höga fukthalter orsakade av slagregn i 
samband med temperaturer under noll grader leda till frostskador på 
fasaden.  

3.5.2 Normal medeltemperatur 

Normala medelvärden för varje månads temperatur beräknas av SMHI som 
medelvärdet av observerade värden under standardnormalperioden 1961–
1990. Normalvärden beräknas dels för att olika länders medelvärden ska 
kunna jämföras, dels för att hänsyn ska kunna tas till förändrade 
förhållanden som exempelvis klimatförändringar genom uppdateringar av 
normalvärden [27]. Beräknade värden presenteras i form av isotermkartor. 
Fyra månader har valts ut så att de representerar varje kvartal: januari, 
april, juli och oktober. Kartorna som hämtats från SMHI [28] presenteras i 
Figur 3, Figur 4, Figur 5 samt Figur 6. 
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3.5.3 Fuktförhållanden  

Luftfuktigheten kan enligt SMHI [29] anges i olika mått, exempelvis absolut 
luftfuktighet eller relativa luftfuktighet. Den absoluta luftfuktigheten 
definieras som massan vattenånga i gram per kubikmeterluft. Den relativa 
fuktigheten uttrycks vanligen i procent och definieras som kvoten mellan 
mängden vattenånga vid en viss temperatur och den maximala mängden 
vattenånga vid samma temperatur. SMHI har samlat data från olika 
stationer runt om i landet under perioden 1996–2012 där luftfuktigheten 
beräknats som medelvärden av de observerade värdena. Månaderna januari 

Figur 3 – normal medeltemperatur för januari. Figur 4 – normal medeltemperatur för april. 

Figur 5 – normal medeltemperatur för juli. Figur 6 – normal medeltemperatur för oktober. 
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och juli har valts ut av SMHI för att representera luftfuktighetsförhållanden 
under vinter och sommar. Figur 7 och Figur 8 visar absolut luftfuktighet för 
januari respektive juli, Figur 9 och Figur 10 visar relativ luftfuktighet för 
januari respektive juli.  

  

 
 

Figur 7 – Januari, absolut luftfuktighet  
[g vatten/m³]. 

Figur 9 – januari, relativ luftfuktighet 
[%]. 

Figur 10 – juli, relativ luftfuktighet [%]. 

Figur 8 – Juli, absolut luftfuktighet  
[g vatten/m³]. 
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3.5.4 Vindförhållanden 

Vid bestämning av karakteristiskt hastighetstryck enligt Eurokod tas hänsyn 
till terrängtyp, referensvindhastighet och konstruktionens höjd. 
Terrängtyper delas in i fem olika kategorier från 0 till IV, där 0 motsvarar 
helt oskyddad terräng vid kusten och IV motsvarar ett område bebyggt till 
mer än 15 % av byggnader med medelhöjd större än 15 meter [30]. I 
Boverkets konstruktionsregler anges referensvindhastigheter i form av en 
karta med isolinjer, se Figur 11. Kartan är framtagen av SMHI och avser 
medelvärden under tio minuter, 10 meter över en markyta motsvarande 
terrängtyp II och med upprepningstid 50 år [31].  

  

 
  

Figur 11 – Referensvindhastighet.  
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3.6 Konstruktionsparametrar 

Detta avsnitt presenterar parametrar som styr vid design av 
experimentmodul. Avsnittet innehåller krav på yttre och inre dimensioner, 
grundläggningsalternativ, lufttäthet, fuktförhållanden, krav på 
energianvändning och regler för bygglov. 

3.6.1 Dimensioner 

Boverket anger i BBR kapitel 3 att rumshöjden i bostäder inte ska 
understiga 2,40 meter. För dimensioner i vertikalplanet anges endast bör-
värden för specifika inredningsdetaljer såsom förvaring och matlagning [1]. 

Lantmäteriet definierar ett rum som ”… ett utrymme som har en golvyta av 

minst sju kvadratmeter …” [32]. 

3.6.2 Grundläggningsalternativ 

Sandin [33] anger tre olika grundkonstruktioner: krypgrund, källare och 
golv på mark. Krypgrunden finns i fyra principiellt olika utföranden: öppen 
plintgrund, stängd men uteluftsventilerad krypgrund, inneluftventilerad 
krypgrund eller oventilerad krypgrund. Den öppna plintgrunden är enligt 
Sandin lämplig för ouppvärmda eller tillfälligt uppvärmda byggnader och 
kräver inte att hänsyn tas till dränering eller kapillärbrytning. Samtliga 
övriga alternativ, inklusive källare och golv på mark, kräver dränering och 
kapillärbrytande skikt. 

3.6.3 Lufttäthet 

Följande krav och instruktioner är hämtade från BBR avsnitt 6 [1]: 

•  För att undvika strömning av frånluft till tilluft bör 
tryckförhållandena mellan från- och tilluftinstallationerna vara 
anpassade till installationernas täthet. 

•  Tätheten på klimatskärmen bör vara anpassad till det valda 
ventilationssystemet för injustering av flöden i de enskilda rummen. 

•  Byggnadens klimatskiljande delar ska ha så god lufttäthet som 
möjligt för att undvika skador p.g.a. fuktkonvektion. Metod för 
bestämning av luftläckage finns i SS-EN 9972:2015, se avsnitt 3.8.1. 

3.6.4 Fukt 

Laboratoriestudier utförda av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut visar 
att vid kraftig regnbelastning motsvarande slagregn, riskerar vatten att 
tränga in i fasaden genom otätheter. Detta gäller även om fasaden är 
välventilerad. Problematiken förstärks oftast vid ökad vindbelastning. 
Rekommendationen är att fasadsystem utformas på ett sätt som minskar 
sårbarheten [34]. 
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Boverket ställer i BBR kapitel 6 [1] krav på utformning av byggnader så att 
fukt inte orsakar skador, lukt eller mikrobiell påväxt som kan påverka 
hygien eller hälsa. Vid bedömning av fuktsäkerhet tas det hänsyn till 
fukttillstånden för de material och produkter som ingår i en byggnadsdel 
samt fukttillskott och fuktbelastningar från olika fuktkällor. Byggdelens 
fukttillstånd ska inte överskrida de kritiska fukttillstånden för de material 
och produkter som ingår i en byggnadsdel. Exempel på olika fuktkällor som 
kan påverka fukttillståndet i en byggnadsdel är:  

•  Nederbörd  

•  Luftfukt inomhus och utomhus  

•  Vatten i mark (vätskefas och ångfas) samt på mark  

•  Byggfukt  

•  Vatten från installationer med mera  

•  Fukt i samband med rengöring  

BBR anger att konstruktioner med fasadbeklädnad av träpanel, skivor eller 
liknande bör utformas med kapillärbrytning och dränering mellan 
fasadbeklädnad och regelkonstruktionens stomskydd. Underkanten av 
fuktkänsliga fasader bör vara på minst 20 centimeters avstånd från 
markytan för att undvika regnstänk som kan göra fasaden fuktig och 
smutsar ner den. 

3.6.5 Energi 

Enligt BBR kapitel 9 [1] ska byggnader utformas så att energianvändningen 
begränsas. Det uppnås genom effektiv användning av kyla, värme och el 
samt genom att begränsa värmeförluster och minimera behovet av kyla. 
Vidare ska bostäder vara utformade så att de inte överskrider gränsvärden 
för vissa energiparametrar. Dessa parametrar är primärenergitalet (<=>�?), 

installerad eleffekt för uppvärmning, klimatskärmens genomsnittliga 
luftläckage och ��. Gränsvärden redovisas i Tabell 6. 

Tabell 6 – Högsta tillåtna primärenergital, installerad eleffekt för uppvärmning, genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient och genomsnittligt luftläckage för småhus (BBR, utdrag ur tabell.9:2a). 

 Energiprestanda 

uttryckt som 

primärenergital 

(@AB�C)  

[kWh/m² Atemp 

och år] 

Installerad 

eleffekt för 

uppvärmning 

[kWh] 

Genomsnittlig 

värmegenom-

gångskoefficient 

(D9) [W/m² K] 

Klimatskärmens 

genomsnittliga 

luftläckage vid 50 

Pa tryckskillnad  

[l/s m²] 

Småhus med 
Atemp <50 m² 

Inget krav Inget krav 0,33 0,6 
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I BBR avsnitt 9:92 finns U-värden för olika delar av klimatskärmen som ska 
eftersträvas i de fall där en byggnad som förändrats inte längre uppnår 
kraven på primärenergital, värdena återges i Tabell 7. 

Tabell 7 – �E [W/m² K] (BBR, tabell 9:92) 

D�  [W/m² K] 

�FGH  0,13 

�Iä""  0,18 

�"� I  0,15 

�KöM�?��  1,2 

�N??���ö��  1,2 

3.6.6 Bygglov 

I SFS 2010:900 Plan- och bygglagen finns bestämmelser för tidsbegränsade 
bygglov. Denna typ av bygglov får ges för högst 10 år för alla åtgärder som 
kräver bygglov, såväl inom som utanför detaljplanerat område. Enligt 
Boverket [35] kan ett tidsbegränsat bygglov beviljas om följande 
förutsättningar är uppfyllda: 

•  Förutsättningarna för bygglov i PBL är delvis uppfyllda 

•  Ansökan om tidsbegränsat bygglov har gjorts 

•  Åtgärden är av tillfällig karaktär 

•  Åtgärden fyller ett tillfälligt behov 

3.7 Tekniska installationer 

I detta avsnitt presenteras olika tekniska lösningar för uppvärmning, 
nedkylning samt ventilation. Dessa komponenter krävs för att säkerställa 
normal inomhusmiljö enligt 3.3. 

3.7.1 Uppvärmning 

Exempel på värmekällor är värmepumpar, fjärrvärme, golvvärme, 
direktverkande elradiatorer och solenergi. Värmepumpar finns i olika 
utföranden: bergvärme, luft-vattenvärme, luft-luftvärme och frånluftsvärme. 
Bergvärmesystem och luft-vattenvärmesystem överför värme från berg 
respektive utomhusluft och överför det till ett vattenburet 
uppvärmningssystem. Frånluftsvärmepumpar återvinner värme ur 
ventilationsluft och är därför beroende av ett specifikt ventilationssystem. 
Luft-luftvärmepump är ett system som tar upp värme från uteluften och 
överför den till inomhusdelen som sedan avger värme till rummet med hjälp 
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av en fläkt. Fjärrvärmelösningen kräver att ett fjärrvärmesystem finns 
tillgängligt i området samt att byggnaden har ett vattenburet 
uppvärmningssystem. Direktverkande elradiatorer är en lösning som inte 
kräver några andra installationer än ett eluttag [36] . 

Golvvärme finns i tre olika utföranden, vatten-, luft- eller eluppvärmt. 
Golvvärme ger ökad uttorkning i golvkonstruktionen vilket kan orsaka 
krympning. Massiva trägolv är särskilt känsliga för uttorkning [37], [38]. 

Solenergi kan användas på två olika sätt, genom att antingen omvandla 
solenergin till el eller värme. Värme från solenergi kräver ett vattenburet 
uppvärmningssystem med ackumulatortank [39]. 

3.7.2 Kyla 

Luftavkylning kan ske med hjälp av olika typer av AC, antingen portabel 
eller fast installerat. De flesta luft-luftvärmepumpar är reversibla och kan 
fungera som luftavkylare [40].  

3.7.3 Ventilation 

Svensk Ventilation beskriver olika ventilationssystem: självdrags-, frånlufts-
, FT och FTX-system. Självdragssystem innebär att luft omsätts genom 
otätheter i konstruktioner. Den varma luften stiger upp och tillåts att läcka 
ut varpå ett undertryck uppstår i byggnaden och ny luft sugs in utifrån. I 
fläktstyrt frånluftssystem (F-system) skapas tryckskillnader genom att 
luften sugs ut från rummet. Ett undertrycks uppstår och uteluft sugs in 
genom vädringsfönster, dörrspringor eller tilluftsdon i ytterväggar. I FT-
system styrs till- och frånluft av fläktar vilket ger kontroll över luftflödet 
efter behov. FTX-system utvinner värme ur frånluften genom att den 
passerar ett värmeåtervinningsaggregat istället för att skickas rakt ut. Detta 
system kräver högre krav på lufttäthet [41]. 

3.8 Provning och mätning 

Detta avsnitt behandlar standardmetoder för provning och mätning av 
byggnadsmaterial och byggnadsdelar som utförs in-situ och i 
laboratoriemiljö. 

3.8.1 Mätning in-situ 

ISO 9869-1:2014 [42] är en standard som behandlar mätning in-situ av 
värmemotstånd och värmeledningsförmåga för en konstruktionsdel samt 
det totala värmemotståndet. Det senare innebär i princip en mätning av U-
värdet, då detta är inversen av det totala värmemotståndet, men för att 
kunna göra en sådan mätning krävs specifika och stabila förhållanden i 
miljön på båda sidor av byggnadsdelen. Standarden omfattar vilka typer av 
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sensorer som ska användas, hur de ska kalibreras och installeras samt hur 
data ska samlas in, analyseras och eventuellt korrigeras. 
Installationsavsnittet beskriver även hur lämpliga mätpunkter identifieras. 
Slutligen finns ett stycke som behandlar mätningarnas noggrannhet. 

SS-EN ISO 9972:2015 [43] är en standard för bestämning av byggnaders 
lufttäthet genom tryckprovningsmetod. Lufttätheten mäts genom att skapa 
över- eller undertryck med hjälp av en fläkt. Under provningen mäts 
temperatur och lufttryck utomhus och inomhus, lufttryck samt luftflödet 
genom fläkten som skapar tryckförändringen. Lägsta tryckskillnaden 
utomhus/inomhus ska vara 10 Pa, högsta tryckskillnaden ska vara minst 50 
Pa. 

3.8.2 Mätning i laboratoriemiljö 

I rapporten Värmekonduktivitet från SP [44] beskrivs hur bestämning av 
värmekonduktivitet λ, eller värmemotstånd �, görs enligt fastställda 
standarder: SS-EN ISO 8301, SS-EN ISO 8302, SS-EN 12664, SS-EN 12667 
och SS-EN 12939. Gemensamt för samtliga metoder är att provet placeras 
mellan en varm och en kall yta. Yttemperaturer och värmeflödestäthet kan 
mätas, därefter beräknas värmekonduktiviteten eller värmemotståndet. 
Mätningar utförs normalt vid medeltemperaturen 10 °C. I rapporten finns 
inga tidsangivelser, men i standarderna som rapporten hänvisar till finns 
tidsangivelser i storleksordningen en till några dagar, beroende på hur lång 
tid det tar innan ett stabilt värmeflöde uppnås vilket i sin tur beror på 
isoleringsmaterialets tjocklek. Standarderna beskriver två olika metoder: 

Apparat med värmeflödesmätare  

•  Kan testa prover som är upp till 15 cm tjocka  

•  Kalla sidans temperatur kan varieras mellan -10 °C och +50 °C  

•  Varma sidans temperatur kan varieras mellan 0 °C och +50 °C 

•  Metoden lämpar sig bra för material med λ < 1 W/m K.  

•  Bestämning av värmeflödestäthet görs med värmeflödesmätare 

Plattapparat med elektrisk uppvärmning  

•  Kan testa prover som är upp till 8 cm tjocka 

•  Effekttillförsel regleras så att temperaturen fördelas jämnt utmed 
med varma ytan, vilket ger ett värmeflöde vinkelrätt genom provet 

•  Medeltemperatur kan varieras mellan -10 °C och +40 °C 

•  Bestämning av värmeflödestäthet görs genom mätning av till 
mätytan tillförd elektrisk effekt  

I en annan rapport från SP [45] beskrivs bestämning av hela byggnadsdelars 
värmemotstånd med hjälp av varmlåda. Provningar utförs enligt SS-EN ISO 
12567-1, SS-EN ISO 12567-2 samt SS-EN ISO 8990. Metoden kan användas 
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på dörrar, fönster samt vägg- och takelement. Standarderna beskriver att 
byggnadsdelen som ska provas monteras i en skiljevägg i en 
klimatanläggning med ett varm och ett kallt rum. En uppvärmd låda med 
fem sidor placeras mot byggnadsdelen på den varma sidan och 
temperaturen i lådan justeras så den blir samma som i det varma rummet. 
Termoelement placeras på båda sidor av provföremålet så att 
temperaturdifferensen över provföremålet kan mätas. Därefter kan 
värmemotståndet beräknas. Se även Figur 12 för en modell av 
provuppställningen. 

 

3.9 Variabler vid jämförelse av befintliga byggnaders 
energiförbrukning 

Litteraturgenomgången i detta avsnitt avser de variabler, de parametrar och 
de faktorer vilka kan uppstår vid jämförelse av verklig isoleringsförmåga i 
befintliga byggnader. Utöver detta innehåller avsnittet information om hur 
dessa variabler och faktorer bör hanteras och beaktas i samband med 
jämförelse av befintliga byggnaders verkliga isoleringsförmåga 

3.9.1 Olika system, förluster och värmetillskott 

Vid jämförelse av olika befintliga byggnaders isoleringsprestanda görs enligt 
[46] först en energibesiktning där det noteras vilket uppvärmnings- och 

Figur 12 - Schematisk bild av experimentuppställning för bestämning av värmemotstånd med hjälp av 
varmlåda. [45] 
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ventilationssystem, typ av verksamhet, antal boende samt om det finns 
elintensiv utrustning. Därefter beräknas energiprestandan där flera olika 
komponenter igår. Exempel på dessa komponenter är 
transmissionsförluster, ventilationsförluster, varmvattenanvändning, ej 
utnyttjad värme, verkningsgrad hos uppvärmningssystem, personvärme 
samt solvärmetillskott. 

3.9.2 Geografiskt läge och konstruktionsutformning 

För att en jämförelse av två eller flera byggnader ska vara möjlig och 
objektivt krävs enligt Boverket [47] att testobjekten har en liknande 
konstruktionsutformning samt geografiskt läge i samma klimatzon. Om 
objekten är friläggande kommer det att ha större fasadkvot jämfört med ett 
parhus. Det krävs även att objektet har en liknande typ av grundläggning. 
Olika typer av vind- och taklösningar ger olika inverkan på U-värdet. Det 
samma gäller för olika stora fönsterytor på en byggnad.  

3.9.3 Brukarbeteende 

Brukarbeteende i byggnaden är enligt Boverket [48] ytterligare en 
avgörande faktor vid jämförelse av energiförbrukning för befintliga 
byggnader. Beräkningen av energianvändningen utgår från normalt 
brukande inklusive normal tappvattenanvändning. Det är den energin som 
under ett normalt år går åt uppvärmning, tappvarmvatten, komfortkyla och 
byggnadens fastighetsenergi. Om avvikelser från projekterat brukande 
verifieras via mätningar får beräkningarna korrigeras för dessa avvikelser 
under förutsättning att mätning av verklig tappvattenanvändning är möjlig. 

3.9.4 Värmetröghet 

Värmekapacitet är enligt [16] ett materials förmåga att lagra energi, eller 
annorlunda uttryckt: ett materials kapacitet att dämpa plötsliga 
temperaturförändringar i luften. Material jämförs per volymenhet och 
betong, tegel och stål har samtliga hög värmekapacitet per volymenehet. 
Vatten har också ett mycket högt värde vilket innebär att ett fuktigt material 
får en högre värmekapacitet per volymenhet. I allmänhet är 
värmekapaciteten hos invändiga konstruktioner av störst betydelse med 
avseende på temperaturreglering, trästommar svalnar snabbare än 
betongstommar. Effektiv värmekapacitet definieras som den 
värmekapacitet som medverkar vid temperaturförändringar. Placeras 
isolering på insidan av en yttervägg av betong kommer främst isoleringen 
att motverka invändiga temperaturförändringar och därmed har betongens 
värmekapacitet i det fallet knappt något bidrag till den effektiva 
värmekapaciteten.  
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Karlsson skriver i en artikel i Bygg & teknik [49] om vilken betydelse 
värmetröghet har för en byggnads komfort, energiförbrukning och 
dimensionering av energisystem. Värmetröghet definieras i artikeln som ett 
materials förmåga att lagra värme och kyla inklusive en tidskonstant. Det 
vill säga hur lång tid det tar för olika material att avge/ta upp värmeenergi. 
Karlsson framhåller att värmetröga byggnader har potential för låg 
energianvändning och ökad komfort samt möjliggör en minskning av 
energiförsöjrningssystemets storlek. Även vid samma U-värde har 
byggnader med högre värmetröghet jämnare effektbehov och lägre 
energiförbrukning än en lätt byggnad.  

3.9.5 Energibesiktning 

I [46] uppges att, för bestämning av energiprestandan för en byggnad krävs 
att indata samlas in med hjälp av energibesiktning. Vilken data som samlas 
in beror på vilken beräkningsmetod och vilket datorberäkningsprogram 
som används. Dessa val styrs i sin tur av vilken typ av byggnad 
jämförelseobjektet tillhör. Vissa komponenter som exempelvis typ av 
värmesystem kan noteras okulärt, medan andra parametrar som bland 
annat lufttäthet behöver mätas enligt standarder. Indata om 
energiförbrukning kan antigen anskaffas genom tillgängliga uppgifter eller 
mätningar. Uppskattning av tempererad area Atemp görs med hjälp av både 
mätning på ritningar och på plats om det behövs. Vid exempelvis en 
besiktning som Anticimex gör fyller besiktningsmannen i ett 
besiktningsprotokoll innehållande upp till 200 punkter. Uppgifterna till 
dessa punkter fylls i dels genom frågor som kunden besvarar, dels genom 
direkta in-situ mätningar och underökningar enligt rådande standarder. 
Exempel på indata som behövs till energibesiktning är: 

•  Areor (fasad, tak, fönster, källare etcetera) 

•  Solskydd 

•  Typ av fönster 

•  Köldbryggor 

•  Täthet 

•  Belägenhet 

•  Isolering 

•  Ventilationssystem 

•  Värme- och kylsystem 

•  Belysning 

•  Maskiner och apparater 

•  Krav på luftflöden i byggnaden 

•  Antal brukare 
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I slutbetänkandet av utredningen om byggnaders energiprestanda [50] 
beskrivs metoder för bedömning av energiprestandan hos befintliga småhus 
och flerbostadshus.  

3.9.5.1 Småhus 

Energiberäkning 

I beräkningsprocessen för småhus ingår det bedömning av areor, 
klimatskärmens genomgångsförluster och köldbryggor samt möjligt att 
utnyttja spillvärme och solinstrålning. Beräkningen sker enligt 
handberäkningsmetoden eller med hjälp av datorbaserat 
energiberäkningsprogram. Vid bedömning av dessa parametrar uppstår det 
enligt [50] en viss osäkerhet i den beräknade energianvändningen. Om 
fönsterarea felaktigt bedöms som 20 procent för stor eller om 
schablonvärden används vid bedömning av transmissionsförluster innebär 
det ett fel i totala energianvändningen med fem respektive 20 procent.  

Energimätning 

Byggnadens faktiska energiprestanda kan, enligt en rapport utgiven av 
Boverket [51], fås genom att via mätning registrera den verkligt använda 
energin. Denna data kan ofta hämtas direkt energileverantörens faktura. Det 
uppstår dock problem att skilja på hushållsel och uppvärmningsel då helt 
eller delvis elvärmda småhus endast har en mätare. Statistiska Centralbyrån 
(SCB) har, för att lösa detta problem, räknat ut den genomsnittliga 
hushållselförbrukningen per hus (eller per person). Denna räknas sedan 
bort från den totala energiförbrukningen för att kunna beskriva 
uppvärmningselen. I en utredning gjord av Statens Offentliga Utredningar 
(SOU) [50] nämns det ytterligare en nackdel med mätning av verkligt 
använd energi. Det uppmätta värdet kan starkt återspegla brukarens 
beteende som kan påverka energianvändning avsevärt för småhus. För 
identiska småhus blir osäkerheten störst när det gäller parametrar som 
exempelvis antal personer, brukarbeteende, utomhusbelysning, bastu och 
swimmingpool samt annan elintensiv utrustning. Ytterligare ett problem 
som denna utredning tar upp är mätningsfel som uppstår då ett hus 
använder en värmekälla vars energi är svår att mäta, som exempelvis 
vedeldning.  

3.9.5.2 Flerbostadshus 

Energiberäkning 

Resonemanget gällande de för- och nackdelarna med beräknad 
energiprestanda respektive verklig använd energi för småhus kan med ett 
undantag även gälla för flerbostadshus, enligt [50]. Detta undantag gäller 
hänsyn till att brukarvanorna inte skiljer sig lika mycket åt som för småhus. 
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Flerbostadshus i trångbodda bostadsområden kan ha 4–5 personer per 
lägenhet, vilket bidrar till en ökning av varmvattenanvändning med 30–40 
kWh/m2 jämfört med en genomsnittsfamilj på 1,65 personer. Denna ökning 
innebär en avvikelse på storleksordningen 15–20 procent, vilket ger goda 
skäl att normalisera varmvattenanvändningen i dessa områden. Däremot 
bedöms risken för felaktig uppskattning av areor, användning av 
korrektionsfaktorer, bedömning av mängden gratisvärme samt osäkerhet 
hushållssammansättning ha störst betydelse när det gäller osäkerhet i 
resultatet. För att kunna generera ett tillräckligt korrekt svar behöver 
antalet indataparametrar vara mindre. Beräkningarna kan handbaserade 
eller datorbaserade. Datorbaserade beräkningsmetoder används vid mer 
komplext uppbyggda beräkningar då antalet indataparametrar är högt och 
då byggnaden försörjs med energi från olika energikällor, exempelvis el och 
fjärrvärme. Vilken data som samlas in blir också beroende av vilken 
mjukvara som används [50]. 

Energimätning 

Vid bestämning av energiprestanda med hjälp av uppmätta värden enligt 
[50] förutsätts att giltiga uppgifter om levererad energi för uppvärmning 
och varmvatten redovisas för minst den senaste helårsperioden och helst 
för den senaste treårsperioden. Om treårsvärden finns tillämpas 
medelvärdet för dessa. Enligt [51] går det inte att särskilja energi för 
uppvärmning respektive för tappvarmvatten ur de uppgifter som hämtas 
från energileverantörensfaktura. I detta fall använder sig SCB av enkäter för 
att få in ett statistiskt underlag till tappvarmvattenanvändningen. 

När elen för fastighetsdrift mäts ska utebelysning, tvättstuga, eventuellt 
garage som är anslutna till byggnadens elförsörjning, fläktar för 
grundventilation och elvärme som matas från lägenheter inkluderas. 
Elvärmda badrumsgolv som kan finnas i många lägenheter kan dra 1500–
2000 kWh/lägenhet vilket är en betydande energimängd. Dessa golv bidrar 
till uppvärmning som belastar hushållens elmätare vilket gör att denna 
värmekälla inte kommer automatiskt med i prestandavärdet. Elvärmda golv 
och liknande elvärmeinstallationer som påverkar energiprestanda, 
exempelvis handdukstorkar, bör noteras i deklarering av energiexpert, 
enligt [50]. Ytterligare ett problem, enligt [51] är att energianvändningen i 
större fastigheter med flera byggnader, exempelvis skolor, mäts på 
fastighetsnivå och då blir det väldigt svårt att avläsa användningen på 
byggnadsnivå. Ett sätt att hantera detta problem är att proportionellt 
fördela den uppmätta energianvändningen efter byggnadens storlek.  
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3.10 Energiberäkningsmetod 

Beräkning av energibehovet för en byggnad kan göras på tre olika sätt 
beroende på noggrannhetskrav: 

•  Handberäkningsmetod med hjälp av gradtimmar. Denna metod är 
enklast och har minst noggrannhetsgrad, men den är tillämpbar för 
bostäder och lokalbyggnader i kontinuerlig drift och mindre 
värmetillskott från sol och brukare.  

•  Datorbaserad beräkning som är vanlig för konventionella hus. 

•  Avancerade beräkningsprogram för komplicerade byggnader [52]. 

Endast handberäkningsmetoden med hjälp av gradtimmar har använts i 
denna studie. 

3.10.1 Handberäkningsmetoden 

För bestämning av en byggnads teoretiska uppvärmningsbehov beräknas 
först summan av värmeförluster respektive värmetillskott enligt Ekvation 6. 
Värmebalansen är differensen mellan värmeförluster och värmetillskott 
enligt Ekvation 7. 

 P?�? = P?�QM�������M + PI�M?. + PIQ��I. [W/°C] Ekvation 6 

 <4ö>? �M��"� = <S>>Iä��M�M" − <"�Q?��  [W] Ekvation 7 

Energibehovet för uppvärmning är en produkt av totala värmeförlusten och 
antal gradtimmar per år, se Ekvation 8. Hänsyn till gratis energitillskott tas 
med i faktorn U? som redogörs för i avsnitt 3.10.3. 

 <S>>Iä��M�M" = P?�? ∗ U?  [Wh/år] Ekvation 8 

Värmesystemets dimensionerande effektbehov inträffar en vinternatt 
därför tas det ingen hänsyn till solvärme eller intern genererad värme vid 
beräkning. Storleken på en byggnads dimensionerade effektbehov är 
beroende av DVUT enligt Ekvation 9.  Det tas dock viss hänsyn till 
byggnadens värmetröghet vid bestämning av tidskonstanten. Denna 
beskriver värmetrögheten d.v.s. hur snabbt en byggnad reagerar på 
temperaturförändringar. Med hjälp av både det geografiska läget och 
tidskonstanten kan dimensionerande utevintertemperatur DVUT 
bestämmas ur tabell. Med denna temperatur avses den minsta 
medeltemperatur som kan inträffa under ett dygn. Dimensionerande 
effektbehov Pdim beräknas enligt Ekvation 9 [52]. 
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Tidskonstanten beskrivs med Ekvation 10 där: 

 C = värmekapacitet [J/°C] hos materialskikt i kontakt med inomhusluft
 m = massan [kg] hos materialskikt i kontakt med inomhusluft 

 =��� = P?�? ∗ %W�MM� − XY�W'  [W] Ekvation 9 

 Tidskonstanten  Ʈ = �∗[
\?�? [s] Ekvation 10 

Modern byggnadsteknik medfört att nyare konstruktioner är bättre 
isolerade och lufttätare än äldre byggnader. Detta innebär att äldre 
byggnader får högre infiltrationsförluster vilket i sin tur gör nämnaren i 
Ekvation 10 större. Detta leder till lägre tidskonstant och därmed lägre 
DVUT, vilket resulterar i högre effektbehov för byggnaden enligt Ekvation 9 
[53]. Tabeller för DVUT för olika orter och för tidskonstanter upp till 12 
dygn finns tillgängligt på Boverkets hemsida [54].  

3.10.2 Värmeförluster  

Värmeförluster delas in i transmissionsförluster, ventilationsförluster och 
tappvarmvattenförluster. 

Transmissionsförluster 

Förlustfaktorn på grund av transmission beräknas enligt Ekvation 11, där 
U*A är U-värdet multiplicerad med invändig area för respektive 
klimatskärmskomponent [46]. Tillägget på 20 % avser inverkan av 
köldbryggor [48]. 

 Q^  =  ∑UA ∗  1,2  [W/°C] Ekvation 11 

Ventilationsförluster 

Förlustfaktorn på grund av ventilation och luftläckage beräknas enligt 
Ekvation 12. 

 PI  =  %% 1 −  ɳ'  ∗  eI  +  e�I'  ∗  f ∗  g> '  [W/C] Ekvation 12 

där ɳ = Verkningsgraden hos FTX-system 

eI =  M∗I
hijj [m³/s] 

n = Antalet luftomsättningar per timme 

V = Byggnadens uppvärmda volym [m³] 

e�I =  Luftläckage genom otätheter [m3/s] [52] 

f =  1,2 [kg/m3], luftens densitet 

g> =  1000 [J/kg, C°], luften värmekapacitet 
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Klimatskärmens genomsnittliga luftläckage vid 50 Pa tryckskillnad för små 
hus där Atemp är mindre än 50 m2 är enligt avsnitt 9 i BBR 0,6 [l/s m2] eller 
0,0006 [m3/s]. Detta värde gäller för samtliga klimatzoner[1]. 

I beräkningarna av ventilationsförluster används luftomsättningar per 
timme som en faktor. SP har utgående från en inomhus temperatur 
uppskattat schablonvärde för olika ventilationssystem enligt Tabell 8: 

Tabell 8 – Schablonvärde för luftomsättning per timme för olika ventilationssystem [46] 

Tappvarmvattenförluster 

Energin för uppvärmning av varmvatten är uppskattat av SP till 4000 
kWh/år och för hus med moderna armatur väljs 3000 kWh/år [46]. 

3.10.3 Gratisvärme 

Solvärmetillskott 

Solvärmetillskott anger hur mycket värme som tränger in i byggnaden. 
Solinstrålningsenergin beräknas enligt Ekvation 13. 

 En = ∑ g ∗ I ∗ A ∗ F  [Wh] Ekvation 13 

där  

r =  Soltransmissionsfaktor för fönsterglas 

s =  Solintensitet mot fönster 

2 =  Glasarea [m²] 

F = tQI�4 ∗ t�4S"" ∗ r (reduktionsfaktor) 

där  

tQI�4 =  Solavskärmningsfaktorn för olika solskydd 

t�4S"" =  Skuggfaktor, värden vid olika skuggningsnivåer bestäms 
enligt Tabell 9. 

Ventilationssystem Luftomsättning, u [h-1] 

S 0,4 

F 0,5 

FT 0,7 

FTX 0,6 
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Tabell 9 – Skuggfaktor t�4S"" vid olika skuggningsnivåer för olika väderstreck 

Skuggning S Ö/V N 

Liten 1,0 1,0 1,0 

Normal 0,8 0,8 0,9 

Stor 0,5 0,6 0,8 

När det gäller värmeöverskott från solinstrålning handlar det framförallt om 
solinstrålning genom fönster. Detta överskott kan undvikas helt genom 
användning av solskyddsglas med lågt g-värde och/eller montering av 
solavskärmning [55]. Faktorer som påverkar solens intensitet är moln och 
väderstreck. Under mulna dagar är solintensiteten en fjärdedel jämfört med 
en klar, solig dag. Solintensiteten varierar kraftigt för olika väderstreck och 
månader. Diagrammet i Figur 13 visar maximal solinstrålning per timme 
som funktion av olika väderstreck för månader valda med avseende på 
solinstrålning. Diagrammet avser solinstrålning på ett fönster med arean 4 
m2 [56]. 

 

 

Figur 13 - Maximal solinstrålning per timme för olika väderstreck 
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Internt värmetillskott 

Internt värmetillskott utgörs av värme genererad från boende, belysning 
och hushållselapparater. Som genomsnittlig dygneffekt föreslås 
personvärme till 70 W per person. Den årliga energin blir  

Årlig Epersonvärme = antal personer x 70 x 24 x 365 Wh 

Ett barn i hushållet kan räknas som 0,6 person [46]. Warfvinge & Dahlblom 
[52] föreslår ytterligare överslagsvärden på internt värmetillskott, dessa 
presenteras i Tabell 10. 

Tabell 10 – Exempel på överslagsvärde för internt värmetillskott [52]. 

Verksamhet Personvärme 

(W/m2 Atemp) 

Belysning 

(W/m2 Atemp) 

Elapparater 

(W/m2 Atemp) 

Bostäder 1,5 4 3 

Förskola 6 8 2 

Kontor 4 8 10 

Skolor 12 10 6 

Gradtimmar  

Begreppet gradtimmar anger det specifika effektbehovet. Gradtimmar kan 
bestämmas med gradtimmetabeller som täcker både transmissions- och 
ventilationsförluster. Värden för normalårstemperaturer Tun beskrivs i 
Tabell 11. 

Om gränstemperaturen W" är lägre än utetemperaturen krävs det en aktiv 

kylning för att hålla den önskade inomhustemperaturen. Detta 
kylenergibehov ingår inte i värmebehovsberäkningen med gradtimmar [52]. 
Gränstemperaturen beräknas som differensen mellan önskad 
innetemperatur och kvoten av gratisvärmeeffekt Pg dividerad med Qtot 
enligt Ekvation 14 och Ekvation 15. 

 W" = W�MM� − =" P?�?
v   [s] Ekvation 14 

där  

 =" =  w"
xyij  [W] Ekvation 15 
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Tabell 11 – Normalårstemperatur, Tun, för några orter [52] 

 
  

Ort Normalårstemperatur [°C] 

Arjeplog -0,5 

Karesuando -1,6 

Luleå 1,5 

Sundsvall 3,2 

Östersund 2,5 

Falun 4,2 

Gävle 4,4 

Karlstad 5,8 

Västerås 5,9 

Stockholm 6,6 

Norrköping 6,3 

Göteborg 7,7 

Växjö 6,4 

Lund 7,9 
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4 EMPIRI 

För konstruktion av en testmodul och design av ett jämförelseexperiment om 
verklig isoleringsförmåga har information och data gällande BBR-krav, 
inomhusmiljö, utomhusmiljö, tekniska installationer samt 
energiberäkningsmetod hämtats in genom litteraturstudie i teorikapitlet. 
Utifrån detta presenteras förslag på geografisk placering av modulen, 
tidsbehov för experimentet samt konstruktionslösningar. Kapitlet avslutas 
med teoretiska beräkningar av modulens årliga uppvärmningsbehov. 

4.1 Geografisk placering 

Enligt avsnitt 3.5 utgör större temperaturdifferenser, högre vindlaster samt 
högre relativ fuktighet påfrestande klimatförhållanden för 
isoleringsmaterial. Inverkan av slagregn begränsas i allmänhet till 
fasadmaterial, därför tas ingen hänsyn till nederbörd. Utifrån avsnitten 
3.5.2, 3.5.3 och 3.5.4 har områden med mest extrema förhållanden 
identifierats. Tre områden har valts ut för utförande av experimentet: 
sydvästra Skåne utifrån temperatur, absolut luftfuktighet och 
referensvindhastighet; norra delen av Vättern utifrån relativ luftfuktighet 
och referensvindhastighet; norra Östersjökusten utifrån temperatur, absolut 
luftfuktighet och relativ luftfuktighet. Slutligen har en ort i varje område 
valts ut: Malmö, Motala och Kalix.  

4.2 Tidsbehov 

Följande faktorer har betydelse för bestämning av experimentets tidslängd: 

1. Utomhusklimatet i Sverige varierar kraftigt över ett år, särskilt 
temperatur och luftfuktighet vilket framgår av avsnitt 3.5. De kartor 
som presenteras i avsnittet representerar normala medelvärden 
under en standardiserad tidsperiod. Dessa normalvärden utgör en 
referens, vilket innebär att de riktiga värdena för en viss månad 
varierar utifrån normalvärdena från ett år till ett annat.  

2. Tillfälligt bygglov får ges för upp till 10 år, enligt 3.6.6. 
3. Handberäkningsmetoden med gradtimmetabell som beskrivs i 

avsnitt 3.10 genererar ett värde för årligt uppvärmningsbehov. 
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Utifrån dessa faktorer bör experimentet pågå mellan ett och tio år, men om 
experimentet ska kunna ge jämförbara resultat bör det pågå i mer än ett år. 
Väderförhållanden kan variera kraftigt från år till år, vilket påverkar 
energibehovet. Om experimentet tillåts pågå i mer än ett år kan ett 
medelvärde för energianvändning beräknas. Ju längre experimentet kan 
pågå, desto bättre blir medelvärdet. Tre års varaktighet bedöms därför vara 
ett minsta godtagbart tidsbehov. 

4.3 Modulkonstruktion 

I detta avsnitt presenteras experimentmodulens dimensioner, 

konstruktionslösningar inklusive isolering, tekniska installationer samt årlig 

teoretiskt uppvärmningsbehov. 

4.3.1 Dimensioner  

I avsnitt 3.6.1, 3.6.2 och 3.6.4 beskrivs krav som ställs på konstruktioner vad 
gäller rumshöjd, rumsarea, grundläggning och fukt. Mot bakgrund av detta 
gjordes följande val: 

•  Minsta rumshöjd 2,40 meter  

•  Konstruktionen placeras på öppen plintgrund, med fri höjd över 
mark 0,2 meter 

•  Inre rumsmått 3 x 3 meter, vilket ger en golvyta större än 7 m² och 
en total byggnadsyta mindre än 15 m² om ytterväggarna är 
maximalt 435 mm tjocka 

Formen på taket bedöms inte ha någon inverkan på experimentet, därför 
valdes pulpettak med lutning 4° och med takutsprång 200 mm på 
konstruktionens bak- och framsida. Pulpettak är en enkel lösning och valet 
av lutning gör att taket i lastberäkningar kan approximeras som platt tak. 
Den valda takfotslösningen bedöms nödvändig för att underlätta 
vattenavrinning i taklutningens nedre del, takfot i den övre delen tas med av 
symmetriskäl. Det hade varit önskvärt att låta modulens taknockshöjd 
understiga 3,0 meter enligt underlaget om bygglov i avsnitt 3.6.6, dessvärre 
står detta troligtvis i konflikt med övriga dimensioner. Med avseende på 
experimentets inriktning, bedöms kraven på rumshöjd och modulens höjd 
över mark ha prioritet över taknockshöjden.  

Byggnadens yttre dimensioner beror av informationen ovan, samt skiktens 
tjocklek som definieras i avsnitt 0. Gjorda val medför att konstruktionen blir 
3,58 meter hög och 3,65 meter bred.  
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4.3.2 Klimatskärm 

Enligt vad som redovisats i 3.6.3 och 3.6.4 samt med stöd av Svenskt Trä 
[57], Isover [58], Polyterm [59] och Icopal [60] har skikt i klimatskärmens 
ingående byggnadsdelar valts. Skikten presenteras i ordning utifrån och in: 

Bärande ytterväggar 

•  Ytterbeklädnad av liggande träpanel, enkelfasspont 22x95 mm 

•  Stående spikläkt 34 x 45 mm 

•  Vindskydd, hård board 3,2 mm 

•  Bärande reglar centrumavstånd 600 mm 

•  Värmeisolering mellan reglarna 

•  Plastfolie 

•  Horisontella reglar 45 x 70 mm inklusive isolering  

•  Innerbeklädnad 2 x 13 mm gipsskiva 

Tak   

•  Två lager med papp enligt Svenskt Trä, men 1-lags bitumentätskikt 
ska räcka enligt Icopal. Väljer det senare alternativet. 

•  Fotplåt med klistringsbredd ≥150 mm 

•  Underlagstak av underlagsspont G 4-3, tjocklek ≥ 23 mm vid 
centrumavstånd ≤ 1200 mm mellan takreglarna 

•  Spikläkt 25 x 33 mm, sort G4-2 eller bättre, spikas i takbjälkar 
parallellt med bjälkarna 

•  Vindskydd, hård board 3,2 mm 

•  Takreglar med centrumavstånd 600 mm, värmeisolering mellan 
reglarna  

•  Ångspärr av plastfolie monteras med klämda skarvar och med 
överlapp ≥ 200 mm 

•  Horisontell läkt 45 x 95 mm inklusive isolering 

•  Invändig beklädnad 13 mm gipsskiva 

Grundläggning 

•  Öppen plintgrund på armerad betong 

•  Bärlina av konstruktionsvirke 

•  Fuktspärr mellan plint och bärlina av grundpapp YEP 2500 

•  Förankring med plattstål 30x3 mm 

•  Allt trä som vetter mot en öppen plintgrund bör vara impregnerad 
träskyddsklass som exempelvis NTR/A eller NTR/AB 
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Bjälklag 

•  Golvbjälkar med centrumavstånd 1200 mm, isolering mellan 
bjälkarna 

•  Plastfolie 

•  Spontskiva 

Fönster och dörr 

Baserat på krav på ljusinsläpp och riktlinjer för fönsterarea i avsnitt 3.4.3, 
utrustas modulen med ett fönster med storlek 1 x 1 meter. Fönstret placeras 
en meter över golvnivån i mitten av modulens norra vägg, vilket minimerar 
solinstrålning. Fönstret väljs så att det har ett U-värde på 1,0 W/m²K, vilket 
är lägre än kravet i Tabell 7.  

En standardytterdörr valdes med dimensionerna 2,1 x 0,9 meter. Dörren 
har placerats i väggen som är mitt emot fönstret. Dörren har valts så att den 
har ett U-värde på 1,0 W/m²K, vilket är lägre än kravet i Tabell 7. 

4.3.3 Stomme 

Beräkning av dimensionerande snö- och vindlast har till största del gjorts 
utifrån regler och anvisningar i boken Byggkonstruktion: Regel- och 
formelsamling [61]. Boken är baserad på Eurokod 0, 1, 2, 3 och 5, Boverkets 
konstruktionsregler EKS 10, Betonghandboken samt Handboken bygg. 
Beräkningarna har utförts i Excel. Tillvägagångssätt och beräknade värden 
redovisas i Bilaga A. Dimensionering av modulens bärverk har därefter 
gjorts i programmet Frame Analysis, en mjukvara som utför 
tvådimensionella hållfasthetsberäkningar. Baserat på resultaten från 
dimensioneringen väljs delarna i stommen enligt Tabell 12. 

Tabell 12 – Valda dimensioner och virkeskvalitéer för modulens stomme. 

Byggdel Tvärsnitt [mm] Kvalitet 

Takbalk 70x220 C30 

Väggregel 70x170 C30 

Golvbalk 70x220 C27 

Bärlina 95x220 C27 
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4.3.4 Isoleringsskikt 

För att göra moduler likvärdiga oberoende av isoleringsmaterial, har val av 
skikttjocklekar gjorts med utgångspunkt i boverkets krav på U-värden för 
olika byggnadsdelar enligt Tabell 7 i avsnitt 3.6.5. Beräkningar har utförts i 
Excel enligt den teori som presenterats i avsnitt 3.3 och med ledning av de 
skiktval för klimatskärmen som presenterats i avsnitt 4.3.2. Beräkningarna 
redovisas i Bilaga B, resultatet av beräkningarna redovisas i Tabell 13. 
Följande krav har ställts under beräkningarna: 

•  Byggnadsdelens U-värde ska understiga kraven i Tabell 7 

•  U-värdet som beräknas ska vara samma oberoende av 
isoleringsmaterial 

•  Byggnadsdelens konstruktion ska så långt som möjligt vara likadan 
oberoende av isoleringsmaterial, framför allt ska invändiga mått 
enligt avsnitt 4.3.1 bevaras 

•  �� ska vara lägre än de krav som finns i Tabell 6 

Tabell 13 – Målvärden och beräknade U-värden för vägg, tak, golv och �� med mineralull respektive 
polyuretanskumisolering (PU). 

Byggnadsdel Målvärde [W/m²K] Beräknade värden [W/m²K] 

Mineralull PU 

Vägg 0,18 0,174 0,174 

Tak 0,13 0,128 0,127 

Golv 0,15 0,133 0,133 

��  0,33 0,236 0,235 

Följden av ställda krav är att fallet med polyuretanisolering får oventilerade 
luftspalter i vägg och tak. Bärande delar fylls helt med isolering, luftspalt 
placeras i förekommande fall i skiktet närmast innanför plastfolie. För 
golvkonstruktionen innebär kraven att i fallet med mineralullsisolering 
adderas ett skikt med reglar och isolering under bjälklaget. Sammantaget 
bedömdes dessa val ha mindre påverkan på resultatet jämfört med att 
förändra konstruktionens invändiga volym eller att ha olika regelskikt i 
väggar och tak för olika isoleringsmaterial. Den invändiga volymen 
motsvarar uppvärmd volym och eftersom energiförbrukningen ska mätas 
bör denna volym inte variera. Reglar har en värmelagringskapacitet, och 
skulle ett skikt med reglar tas bort skulle detta, enligt 3.9.4, medföra en 
lägre total värmetröghet och ett annorlunda uppvärmningsbehov. 
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4.3.5 Tekniska lösningar 

I avsnitt 3.7 presenteras ett antal alternativ för värme, kyla och ventilation. 
Av de uppvärmningsalternativ som beskrivs bedöms endast direktverkande 
elradiator och luft-luftvärmepump vara rimliga alternativ. Övriga alternativ 
innebär ytterligare installationer vilket inte är önskvärt, och valet av 
fjärrvärme är endast möjligt om fjärrvärme är tillgängligt på den plats där 
testmodulen är placerad. Fördelen med direktverkande elradiator är enkel 
installation och en mer direkt koppling mellan uppvärmning och inmatad 
energi. Fördelen med luft-luftvärmepump är att det krävs en enda 
anläggning för både uppvärmning och avkylning, På så sätt elimineras 
behovet av en separat installation för avkylning. Utifrån detta bedöms luft-
luftvärmepump vara det bästa alternativet. 

Luftomsättning i system med självdragsventilation styrs av tryckskillnaden 
mellan ute- och innemiljön. Tryckskillnaden är i sin tur beroende av 
temperaturskillnaden som på sommaren är liten. Enligt vad som 
framkommer i avsnitt 3.6.3 och avsnitt 3.6.5 behöver modulen vara tät och 
ventilationen ska kunna regleras, därför är detta inte en lämplig lösning. Av 
övriga alternativ framstår FT-system som det mest lämpliga alternativet. 
Systemets behovsstyrning av ventilation ger möjlighet att styra och välja de 
förhållanden som ska råda i testmodulen. 

Ett antal olika givare behöver installeras i modulen, bland annat 
temperatur- och fuktgivare. Detta görs med utgångspunkt i de standarder 
som omnämns i avsnitt 3.8.  

4.3.6 Modulens teoretiska uppvärmningsbehov 

Det teoretiska uppvärmningsbehovet och det dimensionerade effektbehovet 
bedöms med hjälp av handberäkningsmetoden enligt 3.10. Indata för 
exempelvis luftomsättning, luftläckage och normalårtemperatur samt antal 
gradtimmar som använts i beräkningen är hämtade från sistnämnda avsnitt. 
Vid val av normalårstemperatur har värden för orterna Lund, Norrköping 
respektive Luleå använts istället för värden för Malmö, Motala respektive 
Kalix då dessa inte finns med i  

  



EMPIRI 

41 

Tabell 11. Antal gradtimmar för respektive område har hämtats ur [52] och 
beräknats fram genom interpolering. Mängden gratisenergi sattes till noll då 
värmetillskott från personer, maskiner och varmvattenanvändning inte 
förekommer under experimentet. Värmetillskott från solinstrålning har 
gjorts försumbart, dels genom att fönstrets area endast är 1 m² och dels 
genom att fönstret är orienterat mot norr vilket är det väderstreck där 
maximal solinstrålning är minst enligt Figur 13.  

Indata till beräkningarna i Bilaga C gällande fysikaliska egenskaper hos 
konstruktionsmaterial har hämtats från Svenskt Trä [62]. Värden för 
konstruktionsmaterialens värmekapacitet har hämtats från Sandin [16]. 
Uppgifter om storleken på den temperade arean Atemp och klimatskärmens 
U-värde samt konstruktionens dimensioner har hämtats från vad som 
redovisats ovan i empirin. Värden för dimensionerande 
vinterutetemperatur, DVUT, är hämtade från Boverkets och SMHI:s 
klimatdatafil [54].  Värdet på önskad inomhustemperatur Tinne väljs enligt 
avsnitt 3.4.1 till ett värde mellan 20 och 23 °C, i detta fall väljs Tinne = 21 °C. 

Baserat på beräkningarna i Bilaga C presenteras i Tabell 14 värden på 
uppvärmningsbehov och effektbehov. 

Tabell 14 – Modulens teoretiskt beräknade uppvärmningsbehov och dimensionerande effektbehov 

Plats Malmö Motala Kalix 

Uppvärmningsbehov 

[Wh/år] 
2 027 468 2 283 778 3 045 450 

DVUT [C°] -10,2 -16,2 -27,4 

Dimensionerande 

effektbehov [W] 
552,3 658,5 856,7 
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5 RESULTAT 

Detta kapitel innehåller en objektiv sammanställning av vad som erhållits 
genom litteraturstudien i både teori- och empirikapitlen. Sammanställningen 
indelas i tre avsnitt där, det första, behandlar information med koppling till 
frågeställning1, medan de andra två avsnitten ger underlag för att dra en 
slutsats gällande frågeställning 2.  

5.1 Behov av att studera verklig isoleringsförmåga 

I detta avsnitt sammanställs teori- och empiridelen med hänsyn till 
frågeställning 1.  

5.1.1 Isoleringsförmåga 

Strålning, värmeledning och konvektion samverkar för att transportera 
värmeenergi från en yta till en annan. Enligt avsnitt 3.2 finns det ett antal 
olika parametrar som påverkar ett materials förmåga att isolera. 
Isoleringsmaterial begränsar värmetransport genom att utnyttja luftens 
låga värmeledningsförmåga. Detta sker genom att isoleringsmaterialet 
stänger in och delar upp luften i mindre utrymmen, vilket minimerar 
möjligheten till konvektion. Ett isoleringsmaterial ska vidare kunna hantera 
mekanisk påverkan på ett sätt som gör att den inneslutna luften inte 
försvinner. Slutligen är det viktigt att isoleringsmaterial inte tillåts ta upp 
fukt, eftersom vatten har mycket bättre värmeledningsförmåga och därmed 
försämrar materialets isolerande egenskaper. Ofta förses konstruktioner 
med byggnadstekniska lösningar för att ge isoleringsmaterial optimala 
förutsättningar, exempelvis vindskydd och ångspärr.  

5.1.2 Utomhusmiljö 

I verkliga förhållanden förekommer det olika drivkrafter som både enskilt 
och genom samverkan kan ge upphov till olika typer av fukttransport 
genom isoleringsmaterial enligt 3.5.1. Väderförhållanden orsakar, enligt 
kapitel 3, temperaturskillnader, ånghaltskillnader och tryckskillnader 
mellan inomhus- och utomhusmiljö. Temperaturskillnader mellan inne och 
ute ger upphov till fukthaltskillnad på sidorna av en byggnadsdel samt ett 
invändigt övertryck upptill i rummet, vilket i sin tur ger upphov till både 
diffusion och konvektion. Denna termiska drivkraft kan även samverka med 
yttre drivkrafter såsom vind och obalanserat ventilationsflöde vilket gör att 
tryckdifferenser från respektive drivkraft adderas till en total resulterande 
tryckdifferens mellan byggnadsdelarnas båda sidor. Ytterligare en fuktkälla 
är slagregn som i samband med vind kan göra att fukt tränger in i fasaden 
enligt 3.5.1. Ökad fuktighet i isoleringsmaterial leder enligt 3.2 till ökad 
värmeledningsförmåga och därmed sämre isoleringsförmåga. 
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Förutom fukttransport kan nämnda drivkrafter ha en mekanisk påverkan på 
isoleringsmaterial. Tryck och temperatur kan orsaka deformationer i form 
av krympningar som ger upphov till oisolerade utrymmen i en 
konstruktionsdel enligt 3.2. 

I avsnitt 3.5 visas hur utomhusmiljö varierar beroende på geografiskt läge 
och tidpunkt under året med avseende på temperatur, nederbörd, 
luftfuktighet och vindhastighet. Tabell 15 utgör en grov sammanställning av 
dessa variabler och redogör för var i landet respektive variabel når sitt 
maximi-/minimivärde vid vissa tidpunkter under året. Tabell 16 visar 
variablernas maximi-/minimivärde för orterna Malmö, Motala och Kalix, 
som i avsnitt 4.1 valts ut som lämpliga för placering av en testmodul. 

Tabell 15 – Sammanställning av väderförhållanden. Områden i Sverige med maximi-
/minimiförhållanden med avseende på medeltemperatur, absolut luftfuktighet och relativ fuktighet 
under januari, april, juli och oktober samt maximi-/minimivärden för referensvindhastighet. 

 Januari April Juli Oktober 

Medel-

temperatur 

MAX 
Södra och 
sydvästra 
kusten 

Södra Sverige 
Södra Sveriges 
kustområden, 
Öland, Gotland 

Västkusten, 
södra kusten, 
Öland, Gotland 

MIN 
Norra 
Norrland 

Lappland och 
Norrbotten 

Norrlands 
inland 

Norra 
Lappland 

Absolut 

luftfuktighet 

MAX 
Södra 
Sverige 

- 
Skåne, 
Västkusten, 
Öland, Gotland 

- 

MIN 
Norra 
Lappland 

- 
Norrlands 
inland 

- 

Relativ 

luftfuktighet 

MAX 

Centrala 
Götalands 
inland, 
norra 
delarna av 
Vänern 
och 
Vättern 

- 
Östra Sveriges 
kustområden 

- 

MIN 
Norra 
Lappland 

- 
Centrala 
delarna av 
Lappland 

- 

Referens-

vindhastighet 

MAX 
Södra Skåne, Orust och vissa områden i de västra delarna av 
fjällen. 

MIN 
Norrbotten, Västerbotten och ett område i västra 
Dalarna/norra Värmland 
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Tabell 16 - Referensvindhastighet samt maximi- och minimivärden under ett år för normal 
medeltemperatur per månad, absolut luftfuktighet och relativ luftfuktighet för orterna Malmö, Motala 
och Kalix. Värdena baseras på information från kartor i avsnitt 3.5. 

 Malmö Motala Kalix 

Medel-

temperatur 

[°C] 

MAX 16 14 15 

MIN -1 -2 -13 

Absolut 

luftfuktighet 

[g vatten/m³] 

MAX 11 10 10 

MIN 5 4 3 

Relativ 

luftfuktighet 

[%] 

MAX 85 90 85 

MIN 75 75 75 

Referens-

vindhastighet 

[m/s] 

 26 24 22 

5.1.3 Inomhusmiljö 

Krav och riktlinjer för inomhusmiljön i en byggnad presenteras i 3.3, baserat 
på information från Boverket, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. 
Följande gäller: 

•  Inomhustemperatur 20 – 23 °C 

•  Vistelsezon i vertikalled definieras av två horisontella plan på höjden 
0,1 m respektive 2,0 m från golvytan 

•  Vistelsezon i horisontalled definieras av två vertikala plan på 
avståndet 0,6 m från ytterväggar respektive 1,0 m från dörrar och 
fönster 

•  Skillnad i operativ temperatur i vertikalled, mätt 0,1 m och 1,1 m 
från golvytan ska vara mindre än 3 °C 

•  Ventilationsflöde får inte understiga 0,35 l/s m2 och 0,1 l/s m2 då 
ingen vistas i bostaden. 

•  Lufthastighet bör inte överstiga 0,15 m/s 

5.1.4 Tidigare studier 

De tidigare studier som nämnts i avsnitt 3.1, gällande metoder för 
bestämning av egenskaper och prestanda hos isoleringsmaterial samt 
jämförelse av olika isoleringsmaterial, har innehållit följande information: 
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•  Teoretisk översikt av prestanda och huvudsakliga egenskaper hos 
vanliga isoleringsmaterial 

•  Tidigare jämförelser av olika isoleringsmaterial har gjorts med hjälp 
av beräkningar baserade på teoretiska värden 

•  Bestämning av och information om teknisk prestanda hos olika 
isoleringsmaterial som anges av producenter är framtagna genom 
tester i laboratoriemiljö 

5.1.5 Provning av isoleringsmaterial 

Avsnitt 3.8 redogör för olika standarder för provning av isoleringsmaterial i 
laboratoriemiljö och in-situ. Standarderna beskriver mätning av 
isoleringsmaterialets värmemotstånd. Detta kan göras på några olika sätt, 
men gemensamt för metoderna är att ett prov placeras mellan en kall och en 
varm miljö. Miljön kan utgöras av två ytor eller två rum som i fallet med 
varmlådan. Yttemperaturer och värmeflödestäthet mäts och 
värmemotstånd beräknas. Mätningar pågår tills värmeflödet stabiliserats, 
vilket tar en eller några dagar beroende på isoleringsmaterialets tjocklek.  

De standardiserade lösningar som finns för att göra mätningar av 
värmemotstånd in-situ kan även användas för att göra U-värdemätningar på 
hela konstruktionsdelar in-situ, men det krävs att förhållandena liknar de 
som råder vid provning i laboratoriemiljö.  

5.2 Jämföra byggnader 

I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet till de fyra moment som ingår i 
processen vid jämförelse av befintliga byggnaders isoleringsförmåga: val av 
objekt, energibesiktning, beräkning av teoretiskt uppvärmningsbehov samt 
mätning av verkligt uppvärmningsbehov. Slutligen presenteras en lämplig 
tidsperiod för jämförelseprocessen. 

5.2.1 Val av objekt  

För att kunna utföra en jämförelse av två olika isoleringsmaterial med 
tillförlitligt resultat krävs enligt 3.9 att hitta två identiska byggnader med 
avseende på:  

•  Geografiskt läge 

•  Omgivning till exempel öppet eller skyddat område 

•  Ventilationssystem 

•  Fysisk utformning (höjd, antal våningar) 

•  Byggnadens ålder 

•  Konstruktionslösningar (placering av isolering, köldbryggor) 

•  Värmelagringsförmåga hos materialskikt i kontakt med inomhusluft 
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5.2.2 Energibesiktning 

Jämförelsen av den verkliga isoleringsförmågan hos isoleringsmaterial i 
befintliga byggnader indelas i två moment: beräkning av det teoretiska 
uppvärmningsbehovet enligt 3.10 samt mätning av det verkliga 
uppvärmningsbehovet enligt 3.9.5.1 och 3.9.5.2. 

Innan beräknings- och mätningsprocessen för jämförelseobjekten kan 
påbörjas samlas data in med hjälp av en energibesiktning enligt 3.9.5. 
I besiktningsprotokollet noteras följande: 

− Typ av uppvärmningssystem samt dess energikälla  

− Kylsystem 

− Typ av ventilationssystem samt dess verkningsgrad 

− Hushållsel 

− Interna värmekällor 

− Uppskattning av gratisenergi från uppvärmningssystem 

− Uppskattning av fönsterarea 

− Tappvarmvatten 

− Transmissionsförluster  

− Antal brukare  

− Läge och omgivningen  

− Data om energianvändning, eventuellt via mätningar  

− Eventuella mätningar av ventilation, värmemotstånd och lufttäthet 
enligt branschstandarder 

− Placering och orientering av byggnaden 

− Uppskattning av tempererad area Atemp 

− Byggnadens värmekapacitet 

Omfattning av insamlade data beror på om det är småhus eller 
flerbostadshus samt vilken beräkningsmetod som används. Vid användning 
av energiberäkningsprogram på dator kan större antal variabler och större 
mängd data inkluderas i beräkningarna. 

5.2.3 Beräkning av teoretiskt uppvärmningsbehov 

När datainsamlingen enligt föregående avsnitt är klar kan beräkningarna 
påbörjas enligt en av metoderna som beskrivs i avsnitt 3.10. 
Beräkningsmetoderna kan tillämpas för såväl småhus som flerbostadshus. 
För denna studie har handberäkningsmetoden använts.  

För flerbostadshus som är belägna i trångbodda områden ska 
varmvattenanvändningen normaliseras, enligt 3.9.5.2. I dessa områden kan 
antal boende vara 4 - 5 per lägenhet. Detta ökar varmvattenanvändningen 
med 30 - 40 kWh/m2, vilket ger en avvikelse på storleksordningen 15 - 20 
procent jämfört med en lägenhet med genomsnittlig familj på 1,65 personer.  
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5.2.4 Mätning av verklig energianvändning 

Småhus 

Uppgifter om den verkliga energianvändningen för småhus kan, enligt 
3.9.5.1, hämtas direkt från energileverantörensfaktura. Om dessa uppgifter 
inte innehåller en separat beskrivning av den energimängden som går åt 
uppvärmning kan det verkliga uppvärmningsbehovet räknas enligt följande: 

1. Räkna ut den genomsnittliga hushållselförbrukningen per hus eller 
per person baserat på statistiskt data från SCB 

2. Räkna bort den genomsnittliga hushållselförbrukningen från den 
totala energiförbrukningen för få fram mängden energi som gå åt 
uppvärmning 

Flerbostadshus 

Enligt 3.9.5.2 ska mätning av verklig energianvändning ske enligt följande: 

1. Uppgifter om levererad energi för uppvärmning av byggnaden 
respektive för uppvärmning av tappvarmvatten inhämtas från 
energileverantören 

2. Dessa uppgifter måste vara tillgängliga för minst den senaste 
helårsperioden och helst för den senaste treårsperioden 

3. Om treårsvärden är tillgängliga används medelvärdet av dessa 
4. Statistiska uppgifter med hjälp av enkäter används för att särskilja 

användning av energi för uppvärmning respektive för 
tappvarmvatten 

5. I elen för fastighetsdrift ska tvättstuga, utebelysning, fläktar för 
grundventilation, garage anslutna till byggnadens elförsörjning samt 
elvärme som matas från lägenheter inkluderas 

6. Elvärmda golv och annan värmegenererande utrustning i lägenheter 
bör noteras i deklarering av energiexpert 

7. Energiförbrukningen för större fastigheter med flera byggnader, 
exempelvis skolor, ska fördelas proportionellt efter byggnadens 
storlek  

5.2.5 Tidsbehov 

Tidsperioden för mätningen av energianvändningen beror på den 
beräkningsmetoden som används. Handberäkningsmetoden med 
gradtimmetabeller enligt 3.10 förutsätter beräkning av värmeenergibehov 
för hela året, medan datorbaserade metoder tillåter beräkningsperiod på 
kortare än ett år. 
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5.3 Experimentmodul 

Detta avsnitt beskriver ett förslag på hur ett experiment med moduler kan 
utföras. Förslaget omfattar modulens grundläggning, stomme, beskrivning av 
hur modulens klimatskal kan konstrueras med avseende på två olika 
isoleringsmaterial samt val av fönster, dörr och tekniska installationer. 
Slutligen beskrivs experimentets geografiska placering, tidsbehov och 
energibehov. 

5.3.1 Grundläggning 

Modulen grundläggs med öppen plintgrund på pelare av betong med bärlina 
av konstruktionsvirke 95 x 220 mm, se Figur 14 för en planvy.  

 

5.3.2 Stomme och klimatskärm 

I avsnitt 4.3 beskrivs modulens dimensioner samt materialval för stomme 
och klimatskärm. Valen har baserats på U-värdesberäkningar, 
hållfasthetsberäkningar samt information från Svenskt Trä och några 
utvalda materialleverantörer. Stommen är uppbyggd av träreglar med 
dimensioner och virkeskvalitet enligt Tabell 12 i avsnitt 4.3.2. Utifrån dessa 
dimensioner, samt övriga val som gjorts för klimatskärmen, har 
sammansättningen av de olika konstruktionsdelarna fastställts. Golv- och 
takbjälklag demonstreras i måttsatta planvyer i Figur 15. I takbjälklaget 
visas även innertakets reglar samt reglar för två av väggarna. Figur 16, Figur 
17 och Figur 18 visas modulen i måttsatta elevationer från väster, från norr 
samt från söder. Varje elevation visar en bild av fasaden i kombination med 
en bild av träregelstommen. Här visas även mått för, och placering av, dörr 

Figur 14 – Grundläggning med plintar, planvy. 
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och fönster. Slutligen presenteras klimatskärmens skikt i Figur 19, Figur 20 
och Figur 21, med de olika skiktens tjocklekar måttsatta. Varje figur visar 
konstruktionslösning för isolering med mineralull respektive 
polyuretanskum. Följande är värt att notera:  

•  Ett extra skikt med isolering har adderats under golvet i fallet med 
mineralull, se Figur 19.  

•  I fallet med polyuretanskumisolering är vissa invändiga regelskikt 
oisolerade, se Figur 20 och Figur 21  

 

 

 

Figur 15 - Planvyer: golvbjälklag till vänster, takbjälklag till höger. 

Figur 16 - Elevation från sidan av modulen: fasad till vänster, stomme till höger. 

Figur 17 - Elevation från norr: fasad till vänster, stomme till höger 
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Figur 18 - Elevation från söder: fasad till vänster, stomme till höger. 

Figur 19 - Detaljritning golv: konstruktion med mineralull till vänster, 
konstruktion med  polyuretanskumisolering till höger 

Figur 20 - Detaljritning vägg: konstruktion med mineralull till vänster, 
konstruktion med polyuretanskumisolering till höger 

Figur 21 - Detaljritning tak: konstruktion med mineralull till vänster, konstruktion 
med polyuretanskumisolering till höger 
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5.3.3 Utförande 

För varje typ av isoleringsmaterial som ska testas tillverkas tre identiska 
moduler. Modulerna placeras ut på tre olika orter där de ska stå i minst tre 
år och som mest 10 år. Under denna tid mäts energianvändningen för 
modulen. För kontroll mäts även temperatur- och fuktförhållanden i och 
omkring modulen. Tabell 17 utgör en sammanställning av specifikationer 
för utförandet. 

Tabell 17 – Specifikationer för utförande av experiment enligt modulförslag. 

Geografisk placering Malmö, Motala och Kalix. Exakt plats 
väljs så att den motsvarar terrängtyp II 
enligt [30] och har exponeringsfaktor 
z� = 1,0. 

Modulens positionering Fönster åt norr, dörr åt söder. 

Tidsbehov 3–10 år 

Tekniska installationer Luft-luftvärmepump för värme och 
kyla 

Från- och tilluftssystem (FT- system) 
för ventilation 

Mätteknik Energimätare, temperaturgivare 
och fuktgivare. 

5.3.4 Energibehov 

Med hjälp av beräkningarna i Bilaga C har värden på uppvärmningsbehov 
och effektbehov fåtts fram, dessa återges i Tabell 18 och Tabell 19. 

Tabell 18 – Årligt uppvärmningsbehov 

Plats Malmö Motala Kalix 

Uppvärmningsbehov 

(kWh/år) 

2027 2284 3045 

Tabell 19 – Dimensionerande effektbehov 

Plats Malmö Motala Kalix 

Dim. Effektbehov (W) 552,3 658,5 856,7 
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6 ANALYS 

Analysen är baserad på vad som erhållits av litteraturstudien i teoridelen och 
på resultatdelen. I avsnitt 6.1 i detta kapitel analyseras hela resultatdelen 5.1 
med avseende på faktorer och teori som kan ge stöd till eller avfärda behovet 
av att studera verklig isoleringsförmåga, vilket generar ett svar på 
frågeställning 1. I analysdelen 6.2 utvärderas information erhållen i teoridelen 
med fokus på faktorer och på variabler som har betydelse för resultatets 
säkerhet vid jämförelse av verklig isoleringsförmåga i befintliga byggnader. 
Denna analysaspekt används vidare vid utvärdering av modulförslaget i del 
6.3, vilket tillsammans med analysen i 6.2 ger underlag för ett svar på 
frågeställning 2.  

6.1 Verklig isoleringsförmåga 

Isoleringsförmåga är ett uttryck för ett materials kapacitet att motverka 
överföring av värmeenergi, ett begrepp som omfattar energitransport 
genom strålning, ledning och konvektion. Behovet av att studera verklig 
isoleringsförmåga beror därför på huruvida överföring av värmeenergi 
genom isoleringsmaterial påverkas annorlunda under verkliga förhållanden, 
jämfört med laboratoriemiljö.  

Litteraturgenomgång av tidigare studier tyder på att jämförelse av olika 
isoleringsmaterials isoleringsförmåga utgår från teoretiska värden. Studier 
där isoleringsmaterial jämförs i verkliga förhållanden saknas. Gemensamt 
för de studier som omnämns i 5.1.4 är att författarna utgått från information 
från leverantörer och formelsamlingar. Denna typ av prestandainformation 
är framtagen i laboratoriemiljö där material testas under strikt 
kontrollerade former. Avsaknaden av studier på hur isoleringsmaterial 
presterar under verkliga förhållanden antyder att det finns utrymme för 
detta, under förutsättning att verkliga förhållanden kan bedömas utgöra en 
avgörande skillnad.  

Provning i laboratoriemiljö, där ett materials isoleringsförmåga bestäms 
genom mätning av värmemotstånd, sammanfattas i avsnitt 5.1.5. 
Mätningarna utförs vid specifika temperaturer och utan variationer i den 
omgivande miljön och pågår tills stabilt värmeflöde uppnåtts. Mätningar kan 
även utföras in-situ, men kraven som ställs på omgivningen är jämförbara 
med de som ställs under laboratoriemätningar. Fördelen med strikta krav är 
att resultaten från olika tester blir jämförbara. Fastställda λ-värden för olika 
material stämmer med väldigt hög sannolikhet under förhållanden som 
liknar de som existerat under mätningarna. Detta gör det möjligt att utföra 
beräkningar, jämföra olika material och därefter anta att valt material 
presterar enligt teorin.  
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Till skillnad från laboratoriet, är förhållandena i verkligheten varierande på 
de olika sidorna av en byggnads klimatskal. Miljön inuti en byggnad är 
reglerad, bland annat av BBR och föreskrifter från Folkhälsomyndigheten, 
vilket sammanfattas i 5.1.3. Framför allt ställs flera olika krav på 
inomhustemperatur, men även ventilationsflöde och lufthastighet regleras. 
Detta medför att förhållandena inomhus kan anses vara relativt stabila. 
Förhållanden som kan råda utomhus varierar däremot kraftigt, såväl på 
årsbasis som över ett dygn. Värden som anges i Tabell 16 i avsnitt 5.1.2 
visar hur stora skillnaderna är sett över ett år, men det bör noteras att dessa 
värden är medelvärden per månad, baserat på en längre period av 
mätningar. Det innebär att skillnaderna under ett specifikt år, eller en 
specifik månad, både kan vara större och mindre. I samma avsnitt 
framkommer även att skillnader i tryck, fukthalt och temperatur relateras 
till förhållanden i inomhusmiljön. Var och en av dessa drivkrafter, eller flera 
av drivkrafterna i samverkan, har alltså har kapacitet att påverka 
isoleringsförmåga genom att förändra förutsättningarna för såväl 
konvektion som värmeledning. 

Effektivitet, eller prestanda, är ett uttryck för hur verkligheten förhåller sig 
till teori. Utifrån resultatet i 5.1.1 bedöms ett isoleringsmaterials effektivitet 
vara knutet till dess förmåga att stå emot förändringar som förenklar 
energiöverföring genom materialet. Fukt- och vindförhållanden i utemiljön 
har en direkt påverkan på isoleringsmaterialets förmåga att begränsa 
energitransport genom klimatskalet. Temperaturskillnader kan ge upphov 
till tryckskillnader vilket i sin tur kan orsaka diffusion och/eller konvektion. 
Eftersom vatten har mycket högre värmeledningsförmåga än luft och 
eftersom isoleringsmaterial bygger på inneslutning av luft, gör förekomsten 
av fukt i isoleringsmaterialet att prestandan sjunker. Av liknande skäl utgör 
blåsig miljö en risk för sämre isoleringsprestanda, genom att luften i 
isoleringsmaterialet riskerar att sättas i rörelse.  

Det som bedöms vara den mest tydliga skillnaden mellan en verklig miljö 
och laboratoriemiljö är att i verkligheten varierar miljön kring ett testobjekt.  
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6.2 Jämföra befintliga byggnader  

Jämförelse av olika isoleringsmaterials verkliga prestanda i befintliga 
byggnader kräver bestämning och hantering av ett stort antal variabler och 
parametrar. I detta avsnitt analyseras jämförelseprocessen utifrån de risker 
och den osäkerhet som kan uppstå vid bestämning av dessa variabler och 
parametrar. 

6.2.1 Val av jämförelseobjekt 

Vid val av testobjekt enligt 5.2.1 tas bland annat hänsyn till jämförelseobjektens 

fysiska utseende, konstruktionslösningar inklusive placering av isoleringsskikt, 

värmelagringsförmåga hos stommaterial och hos invändig beklädnad, 

ventilationssystem, läge och orientering samt klimatzon. Dessa bör vara så 

identiska som möjligt för att objekten ska kunna vara jämförbara.   

Enligt avsnitt 3.9.4 kan en byggnads storlek och stommaterialets värmekapacitet 

ha en stor betydelse med avseende på temperaturreglering då material med högre 

värmekapacitet har större förmåga att lagra energi från solen. Värmetrögt 

material behöver längre tid att avge den lagrade energin till omgivningen, vilket 

leder till jämnare temperaturändring och lägre energiförbrukning. Effekten av 

temperaturregleringen som byggnadens värmekapacitet bidrar till kan enligt 

3.9.2 förstärkas genom val av konstruktionslösningar där värmetrögt material är 

placerat på insidan i kontakt med inneluften. Även olika tak- och vindlösningar 

ger potential för att kunna utnyttja den lagrade energi samt att de ger olika 

inverkan på U-värdet. 

Byggnadens orientering och läge kan också ha betydelse för 
energiförbrukningen. En byggnad belägen i öppen terräng får enligt 3.9.2 större 

fasadkvot och utsätts för större vindpåverkan jämfört med en byggnad i ett 

tätbebyggt område. Vind är en av drivkrafterna som enligt 5.1.2 leder till större 

tryckdifferenser som i sin tur ger potential för konvektion och diffusion i 

isoleringsmaterial. För en säker jämförelse behöver testobjekten ligga i samma 

klimatzon. Större temperaturdifferenser och större skillnader i fuktförhållanden 

är enligt 3.5.1 drivkrafter som leder till fuktkonvektion och fuktdiffusion.  

Olika ventilationssystem ger olika möjlighet till att kontrollera luftflödet och till 

reglering av tryckförhållanden i en byggnad. Enligt 3.7.3 omsätts luften i en 

byggnad med självdragssystem genom otätheter i konstruktionen. Medan i FT- 

och FTX-system styrs luftflödet av fläktar, vilket ger större kontroll över 

tryckförhållanden i byggnaden. Detta gör att byggnader med likadana 

ventilationssystem är mer lämpliga att vara jämförelseobjekt. 

Om jämförelseobjekten skiljer sig med avseende på en eller flera av ovannämnda 

parametrar och variabler kommer beräkningar och mätningar under 

jämförelseprocessen att utgå från olika förutsättningar. Detta lämnar utrymme 

för osäkerhet i beräknade och uppmätta värden om exempelvis felkällor uppstår 
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vid bestämning av en variabel till det ena objektet medan den variabeln inte 

existerar hos det andra objektet eller om felkällor till olika variabler adderas till 

varandra och samverkar. 

6.2.2 Beräkning av teoretiskt uppvärmningsbehov 

Beräkning av teoretiskt uppvärmningsbehov för befintliga byggnader enligt 3.10 
innefattar bestämning av ventilationsförluster, transmissionsförluster samt 

gratisvärme från sol, boendens aktivitet och hushållsutrustning.  Gemensamt för 

både småhus och flerbostadshus, enligt 3.9.5.1 och 3.9.5.2, kan osäkerhet i den 

beräknade energianvändningen uppstå vid bestämning av tempererad area Atemp, 

köldbryggor, fönsterarea, klimatskärmens värmegenomgångsförluster, lufttäthet, 

ventilationsflöde, gratis värmetillskott och energianvändning kopplad till 

brukarbeteende. 

I beräkningen av transmissionsförlusterna ingår det en mätning av tempererad 

area, klimatskärmens U-värde samt inverkan från köldbryggor. Enligt 3.9.5.1 

medför användning av schablonvärden för köldbryggor ett fel i den beräknade 

energianvändningen på 20 procent. Med tanke på vad som nämnts tidigare i detta 

avsnitt gällande hur olika konstruktionslösningar kan ha olika stora köldbryggor 

samt hur olika vind- och taklösningar ger olika inverkan på U-värdet lär det 

finnas större risk för osäkerhet i beräkningarna om dessa faktorer samverkar 

vilket påverkar tillförlitligheten i jämförelseresultatet negativt. 

Ytterligare ett moment i energiberäkningen är bestämning av 

ventilationsförluster. För att kunna beräkna ventilationsförluster behövs det 

enligt avsnitt 3.10.2 en bedömning av luftläckage genom otätheter i 

klimatskärmen, läckage via ventilationssystemet samt verkningsgraden hos FTX-

system. I avsnittet 3.8.1 beskrivs hur lufttätheten för en klimatskärmsdel mäts in-

situ genom att skapa över- och undertryck med hjälp av en fläkt. Under 

mätningen kontrolleras tryckskillnaden mellan utsidan och insidan så att lägsta 

respektive högsta tryckskillnaden ska vara 10 respektive minst 50 Pa. Dessa 

tryckförhållanden är väl begränsade och kan variera under en längre tidsperiod, 

vilket kan innebära att det verkliga luftläckaget avviker från uppmätta värden. 

Dessutom ökar komplexiteten vid bestämning av ett generellt värde på 

byggnadens luftläckage om det är flervåningshus som mäts då vindlasten ökar 

med högre höjd enligt 3.5.4. Om jämförelseobjekten har olika 

ventilationssystem, exempelvis FT- och FTX-system innebär det att objektet 

med FTX-system har högre lufttäthet enligt 3.7.3 samt att FTX-systemet 

återvinner värme från uteluften vilket gör att effekten av värmeåtervinningen blir 

till ytterligare en variabel i Ekvation 12. Ökat antal variabler och flera olikheter 

mellan testobjekten kan ge upphov till flera felkällor vilka i sin tur kan samverka 

och göra jämförelseresultaten mindre pålitlig. 
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Till värmeförlusterna hör även energi för tappvarmvatten. Normaliseringen av 

varmvattenanvändningen, enligt 5.2.3 – som tillämpas för flerbostadshus på 

trångbodda områden – leder till att den teoretiska varmvattenanvändningen 

underskattas, vilket skapar en felkälla vid jämförelse mellan verkligt och 

teoretiskt uppvärmningsbehov. 

Vidare i beräkningsprocessen bestäms gratis värmetillskott från solinstrålning, 

personvärme, samt från hushållsmaskiner och belysning som är kopplade till 

brukarbeteende. För bedömning av gratisvärme från solinstrålning enligt 

Ekvation 13 görs en mätning av fönsterarea, bedömning av solintensitet mot 

fönster samt bedömning av eventuell reduktionsfaktor för skuggning respektive 

för avskärmning. Om fönsterarean för småhus mäts till 20 procent för stor, leder 

det till ett fel på fem procent i den beräknade energianvändningen, enligt 3.9.5.  

Påverkan och utnyttjande av solintensiteten beror, enligt 3.10.3, på vilket 

väderstreck som fönstren vetter mot samt på fönstrens g-värde. När det gäller 

tillskottvärme kopplad till boende och deras aktivitet uppstår felkällorna i 

beräkningen – särskilt för småhus – om brukarbeteendet skiljer sig mycket åt 

mellan testobjekten. Dessa skillnader kan vara högre närvaro, högre frekvens av 

hushållsaktivitet exempelvis bakning och matlagning samt användning av 

belysning och annan värmegenererande utrustning som exempelvis golvvärme. 

Alla dessa faktorer leder till högre antal variabler vilka bestäms med risk för 

felkällor vilket gör tolkningen av jämförelseresultatet mer komplex. 

6.2.3 Mätning av levererad energi 

För två identiska småhus, enligt 3.9.5.1, har brukarbeteende stor betydelse för 

den verkliga energianvändningen. För att kunna öka pålitligheten för 

jämförelseresultatet krävs därför att boende i testobjekten har likadant beteende. 

Lika beteenden förutsätter att boenden är närvarande och aktiva lika mycket, att 

objekten har likadana typer av utrustning och belysning med avseende på 

energiförbrukning samt att dessa används i lika stor omfattning. Därför förutsätts 

att mätning av verklig energianvändning för dessa parametrar är möjlig för att 

kunna jämföra det teoretiskt beräknade uppvärmningsbehovet med det verkliga. 

Detta försvåras ytterligare om huset uppvärms med en värmekälla viken energi 

är svårt att mäta, exempelvis vedeldning. 

Enligt 3.9.5.2 baseras bestämning av energiprestanda, vid jämförelse av 

flerbostadshus, på giltiga uppgifter om levererad energi. Dessa uppgifter ska vara 

redovisade för minst den senaste halvårsperioden och helst för senaste 

treårsperioden. Särskild hänsyn tas till eventuellt uppvärmda badrumsgolv, eller 

annan elvärmd utrustning vid bestämning av energiåtgång till hushållsel. 

Golvvärme drar enligt 3.9.5.2 ca 1500–2000 kWh/m2 som belastar hushållens 

elmätare. En beaktning måste även tas till att uppvärmda golv bidrar till 

uppvärmning, vilket är en värmekälla som inte kommer automatiskt med i 

prestandavärdet. Detta gör jämförelseresultaten missvisande då dessa enskilda 

värmekällor som matas från lägenheterna avlastar värmesystemet i hela 
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byggnaden. Vid mätning av fastighetsel, enligt 3.9.5.2 ska utebelysning, 

eventuellt garage som är anslutna till fastighetens elförsörjning, tvättstuga och 

fläktar för grundventilation inkluderas. Denna metod verkar ge en god bild av 

byggnadens totala verkliga energianvändning, men ger mindre möjlighet till att 

få tillförlitliga mätresultat för verklig energianvändning för enskilda system.  

Gemensamt för småhus och flerbostadshus, enligt i 3.9.5.1, är att det föreligger 

en svårighet att särskilja energi för hushållsel respektive el för uppvärmning ur 

uppgifter om den totala energianvändningen. En metod som används av 

Statistiska Centralbyrån (SCB) för att få fram värdet för uppvärmningsel är att, 

med hjälp av statistiskt underlag, beräkna den genomsnittliga 

hushållselförbrukningen, vilken sedan dras ifrån den totala energiförbrukningen. 

Enligt SCB [63] förekommer alltid olika typer av fel i samband med 

frågeundersökningar, vilka kan ge osäkra resultat. Dessa olika typer av fel är: 

•  Urvalsfel: slumpen avgör vilka personer som ingår i urvalet, vilket kan 
leda till att en grupp blir överrepresenterad och påverkar resultatet. 

•  Bortfallsfel: uteblivna svar från personer i urvalet gör att SCB skattar en 

företeelse i en population, vilket kan vara en allvarlig felkälla. 

•  Mätfel: det handlar om osäkra eller felaktiga svar från urvalet 

Med kännedom om dessa fel i åtanke bedöms noggrannheten, som 

beräkningsmetoden med den genomsnittliga hushållselförbrukningen innebär, 

mindre lämplig för bestämning av verklig prestanda för isoleringsmaterial. 

Dessutom bedöms processen för bestämning av isoleringsmaterials verkliga 

prestanda i befintliga byggnader kräva hantering av ett stort antal variabler, 

vilket påverkar noggrannheten för jämförelseresultaten negativt. 

6.3 Bygga moduler 

I detta avsnitt analyseras modulförslaget utifrån de för- och nackdelar som 
experimentet ka innebära med avseende på modulkonstruktionen och 
utförande av experiment.  

6.3.1 Genomförande 

Vid provning av isoleringsmaterial i laboratoriemiljö läggs stor vikt vid 
kontroll av miljön provet utförs i samt att alla provningar utförs på samma 
sätt. I kapitel 6.1 beskrivs att variationer i miljön är en förutsättning för att 
möjliggöra en bedömning av hur ett isoleringsmaterial presterar under 
verkliga förhållanden. Modulförslaget som presenterats i kapitel 5.3 tar 
avstamp i samma anda som befintliga standarder, men med en viktig 
skillnad: miljön kring modulen utgörs av verkliga förhållanden och är alltså 
inte möjlig att kontrollera. Vind och fukt är avgörande för isoleringsförmåga 
och kan variera på olika sätt beroende på hur olika typer av drivkrafter 
verkar eller samverkar.  Placering av moduler på olika platser i landet gör 
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det därför möjligt att utvärdera flera aspekter av hur verkliga förhållanden 
påverkar isoleringsmaterials prestanda.  

Standarder för provning av isoleringsmaterial har tagits fram för att 
provningar ska generera resultat som är pålitliga och jämförbara. Nyckeln 
till detta är att eliminera så många ingående variabler som möjligt, något 
som eftersträvats i modulförslaget på flera olika sätt. Störst fokus har lagts 
vid att ta fram ett förslag som har samma U-värde för respektive 
konstruktionsdel, samma U-medel för konstruktionen som helhet samt en 
likvärdig konstruktiv utformning, oavsett isoleringsmaterial. Det är även 
lämpligt att modulen prefabriceras, för att minimera risken för byggfukt och 
för att säkerställa att varje modul byggs på samma sätt. Detta lägger 
grunden till att experimentet ska kunna ge resultat som är jämförbara.  

Modulens främsta fördel jämfört med metoden där befintliga byggnader 
jämförs, är att den designats med jämförbarhet som utgångspunkt. 
Modulerna ska konstrueras på samma sätt, placeras på samma sätt, ha 
samma typ av tekniska lösningar och hanteras på samma sätt, oberoende av 
isoleringsmaterial. För varje isoleringsmaterial som testas, ska den enda 
variabeln vara den omkringliggande miljön. En ytterligare fördel med 
modullösningen är att inverkan av gratisvärme minimerats, främst genom 
avsaknad av människor och mänskliga aktiviteter i inomhusmiljön. Detta 
utgör en stor fördel jämfört med metoden där befintliga byggnader jämförs, 
eftersom just gratisvärme och värmeförluster utgör en stor 
osäkerhetsfaktor enligt kapitel 6.2.2.  

6.3.2 Risker med metoden 

Modulen har utformats för att efterlikna en verklig byggnad, för att skapa en 
situation som speglar verkliga förhållanden. Som konsekvens av detta ska 
modulen bland annat ha ett fönster, en luft-luftvärmepump samt ett 
ventilationssystem. Detta är installationer som medför en ökad osäkerhet, 
eftersom de utgör avvikande element jämfört med en helt obruten yta och 
resultatet blir därför i någon mån beroende av hur installationerna utförs.  

Vid beräkning av testmodulens uppvärmningsbehov enligt 4.3.6 kan 
osäkerhet uppstå vid bedömning av följande parametrar: 

•  Lufttäthet 

•  Ventilationsflöde   

•  Användning av schablonvärde för köldbryggor 

•  Användning av ett uppskattat luftomsättningsvärde 

•  Bedömning av värmetillskott från solinstrålning 

Under utförandetiden då experimentet pågår bör händelser och 
omständigheter, exempelvis driftstörningar, inbrott, skadegörelse samt 
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extremväder, beaktas med avseende på resultatets giltighet. Driftstörningar 
kan medföra förändrade temperaturer och bör förebyggas, exempelvis 
genom val av energikälla eller genom att ha en alternativ energikälla 
tillgänglig. Vid fallet med inbrott medför obehörigt användande av modulen 
påverkan på mängden personvärme samtidigt som värmeförluster ökar om 
dörr/fönster är öppen mer än förväntat. Extraordinära väderförhållanden 
med extrema över- eller undertemperaturer under en längre period generar 
ett resultat som inte kan jämföras med värden erhållna under normala 
förhållanden. Om sådana händelser inträffar under pågående experiment 
finns det risk för att resultatet från experimentet inte kan användas. Viss 
höjd tas för detta då experimentet pågår under flera år. Ju längre 
experimentet tillåts pågå, desto mindre blir genomslaget från denna 
riskfaktor.  
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7 SLUTSATSER 

I detta avsnitt presenteras de slutsatser studien genererat utifrån valda 
frågeställningar. Utifrån slutsatserna lämnas vissa rekommendationer. I sista 
avsnittet görs en kritik av metodval, en reflektion av hur arbetet med studien 
fungerat samt en diskussion omkring hur väl studien lever upp till kraven på 
validitet och reliabilitet. 

7.1 Slutsatser 

Vilket behov finns det av att testa isoleringsmaterials verkliga 
isoleringsförmåga? 

Enligt vad som framkommer i kapitel 6.1, finns det argument för att behovet 
av att testa isoleringsmaterials isoleringsförmåga existerar. Till att börja 
med har litteraturstudien som gjorts inte funnit några tidigare studier av 
isoleringsmaterials verkliga prestanda. Detta innebär inte med automatik 
att det finns med behov av att testa verklig isoleringsförmåga, men det 
antyder att det finns utrymme för att göra det. Vidare har det i analysen 
konstaterats att nuvarande prestandainformation baseras på provningar i 
laboratoriemiljö, en strikt kontrollerad miljö som skiljer sig avsevärt från 
verkliga förhållanden. Verkliga förhållanden definieras i analysen som en 
miljö som varierar både över korta och långa tidsperspektiv. Särskilt 
intressant är skillnader i tryck, fukthalt och temperatur, drivkrafter som i 
analysen visats ha potential att direkt påverka prestandan hos 
isoleringsmaterial. Den tydliga skillnaden mellan laboratoriemiljö och 
verkliga förhållanden är ännu ett argument för att det finns utrymme för att 
testa verklig isoleringsförmåga. 

Slutsats 1 

Det finns flera argument som antyder ett behov av att testa 
isoleringsmaterials verkliga isoleringsförmåga. Slutsatsen är därför att det 
finns ett teoretiskt behov av att studera isoleringsmaterials verkliga 
isoleringsförmåga. 

Vilken metod är mer lämplig för att undersöka isoleringsmaterials verkliga 
isoleringsförmåga, att studera uppvärmningsbehov hos befintliga byggnader 
eller hos experimentmoduler? 

Att jämföra befintliga byggnader har den uppenbara fördelen att 
byggnaderna redan existerar. Det som krävs är att två eller flera byggnader 
väljs ut och jämförs. Mot bakgrund av analysen i avsnitt 6.2 bedöms 
noggrannhetsgraden för resultateten vid jämförelse av verklig 
isoleringsförmåga i befintliga byggnader dessvärre bli låg. Detta beror på att 
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ett för stort antal variabler gör jämförelseprocessen för komplex. Dessutom 
ger större antal variabler upphov till flera felkällor som kan samverka och 
adderas till varandra, vilket i sin tur kan försvåra identifikationen av 
eventuella negativa faktorer vid orimliga jämförelseresultat. För att få 
resultat som är analyserbara och tillförlitliga, krävs det att byggnader som 
ska jämföras är väldigt nära identiska med avseende på alla ingående 
variabler förutom isoleringsmaterial. Med hänsyn till detta bedöms 
jämförelsen av befintliga byggnader inte vara en rimlig metod för att 
fastställa verklig isoleringsprestanda. 

Modulförslaget utgör ett omfattande experiment, där ett flertal 
konstruktioner ska placeras på olika platser i landet och där mätningar ska 
pågå under ett antal år. Fördelen med förslaget är att det tagits fram med 
jämförbarhet som utgångspunkt, vilket innebär att experimentet har 
minimalt med variabler och bör därmed kunna ge resultat som är direkt 
jämförbara, oavsett isoleringsmaterial. Experimentets tidslängd innebär att 
en rad olika risker introduceras, men under förutsättning att dessa hanteras 
bör denna metod ha potential att ge resultat som besvarar frågan om 
huruvida isoleringsmaterial presterar enligt teori eller inte. 

Vid jämförelse av de två metoderna är det uppenbart att modulförslaget 
innebär en mer kontrollerad studie. Jämförelse av befintliga byggnader 
ställer väldigt höga krav på att byggnaderna är lika och används på liknande 
sätt, medan experimentmodulerna används minimalt. En annan skillnad är 
att beräkningsmetoden med gradtimmar ger mer tillförlitliga värden vid 
beräkning av teoretiskt uppvärmningsbehov till experimentmodulen. 
Beräkningsmetoden med gradtimmar används för vanliga bostäder och 
byggnader där antalet variabler är mycket större än i fallet med 
experimentmodulen, vilket innebär att beräkningarna för 
experimentmodulen har bättre noggrannhet.  

Slutsats 2 

Slutsatsen är att den mest lämpliga metoden för att undersöka 
isoleringsmaterials verkliga isoleringsförmåga är att studera 
uppvärmningsbehov hos experimentmoduler. 

7.2 Rekommendationer 

Utifrån slutsatserna i föregående avsnitt, är rekommendationen att 
modulförslaget används vid studier där verklig isoleringsförmåga 
undersöks. Riskerna med experimentet bör dock utvärderas och analyseras 
innan det föreslagna experimentet sätts igång. Ju allvarligare påverkan en 
risk bedöms utgöra för resultatet, desto större ansträngningar bör göras för 
att minimera risken. 
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7.3 Kritik av arbetet 

Arbetet med första frågeställningen baserades uteslutande på 
litteraturstudie. En nackdel med detta var att endast teoretiskt behov 
undersöktes. Intervjuer hade kunnat ge en bild av det verkliga behovet, 
vilket hade besvarat den första frågeställningen på ett mer tillfredsställande 
sätt.  

Den andra frågeställningen innebar att jämföra två olika metoder för att 
studera verkligt uppvärmningsbehov. Då de valda metoderna inte fanns 
sedan tidigare, medförde detta även utformning av dessa metoder. För 
jämförelse av befintliga byggnader innebar detta att pussla ihop en metod 
utifrån flera befintliga metoder. Detta resulterade i en blandning av 
teoretiska och praktiska metoder som alla var för sig är verifierade och väl 
beprövade, men tillsammans utgör de ett obeprövat koncept. 
Kombinationen behöver egentligen utvärderas vidare för att ges bättre 
validitet. För modulexperimentet innebar metodutformningen beräkningar 
och antaganden. Antagandena har inneburit att osäkerheter introducerats. 
Ett exempel på antaganden som gjorts är konstruktionslösningar. Valda 
lösningar har i stor utsträckning gjorts utifrån materialleverantörers 
typlösningar, dessa borde ha kontrollerats av en oberoende part. Även 
beräkningar borde ha kontrollerats av en oberoende part. 

I arbetet med den andra frågeställningen finns en brist i metodiken: 
litteraturstudierna borde ha omfattat en studie av experimentdesign. Att 
utgå från etablerade, vetenskapliga metoder för design av experiment hade 
gett ett ramverk för tillvägagångssättet. I slutändan hade detta gett studien 
bättre reliabilitet. 

Modulförslaget som presenteras i avsnitt 5.3 saknar information om hur 
anslutning mellan olika byggnadsdelar ska utföras. Det finns 
standardlösningar för samtliga anslutningar tillgängliga, exempelvis i AMA, 
men detta har dessvärre förbisetts. Detta kan medföra en risk att två 
moduler konstrueras på olika sätt, vilket inte är i linje med 
experimentdesignen i övrigt där stor vikt lagts vid att ta fram identiska 
jämförelseobjekt.  
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8 DISKUSSION 

Detta kapitel innehåller en diskussion kring problematik som inte tagits upp 
tidigare i arbetet samt några förslag till fortsatt utveckling. 

8.1 Diskussion 

Vid beräkning av uppvärmningsbehov för experimentmodulen, uppstod ett 
mindre dilemma. För det första beräknas gradtimmar på basis av ett år, 
vilket är en av anledningarna till att vi bedömde att experimentet bör pågå i 
minst ett år. För det andra innebär metoden med gradtimmar att endast 
uppvärmningsbehov beräknas, vilket alltså inte tar hänsyn till det 
eventuella nedkylningsbehovet under sommarmånaderna. Vi har valt att 
rekommendera luft-luftvärmepump för uppvärmning, en installation som 
även har en reversibel funktion för nedkylning av modulen. Såvida denna 
inte stängs av under perioder där utomhustemperaturen är större än 
önskad innetemperatur, kommer pumpen använda energi för nedkylning. 
Detta ger en större total energianvändning och innebär svårigheter att 
särskilja energianvändning för värme respektive kyla. En möjlig åtgärd är 
att kylbehovet översätts till ett uppvärmningsbehov. Detta baseras dock på 
antagandet att luft-luftvärmepumpen har samma effektivitet vid nedkylning 
som vid uppvärmning av modulen. Skulle detta stämma, innebär det att 
energianvändningen i modulen representerar isoleringsmaterialets 
prestanda både med avseende på värme och på kyla. Om endast 
uppvärmningsbehovet är av intresse, kan en annan lösning för 
uppvärmning väljas som endast har uppvärmningsfunktion.  

När det gäller användning av resultatet som fås vid utförande av experiment 
med moduler, uppstår viss problematik som är värd att nämna. Om 
experimentresultatet ska kunna användas för konstruktion, förutsätts att 
samma konstruktionslösning som experimentmodulen används. Andra 
konstruktionslösningar än de som använts under experimentet kommer att 
innebära andra förutsättningar för isoleringsmaterialet. För att göra 
experimentresultat generaliserbart krävs att experimentet utförs för olika 
konstruktionslösningar. Däremot är resultatet från vår studie 
generaliserbart då experimentmetoden är tillämpbar vid undersökning av 
andra isoleringsmaterial än de vi valt att ta med.   

I analys och slutsats gör vi bedömningen att den metod vi presenterat för 
jämförelse av byggnader inte är lämplig. Bedömningen grundas på att 
metoden innebär en rad möjliga felkällor, både vid beräkning och vid 
mätning. Ska ändå förslaget med experimentmodul väljas bort, bör 
jämförelse av befintliga byggnader göras med datorbaserade metoder, 
simuleringar. Dessa kan hantera de komplexa sambanden mellan olika 
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variabler på ett bättre sätt. Denna metod innebär dock att de problem som 
tagits upp tidigare angående mätning av verklig energianvändning hos 
befintliga byggnader kvarstår, se avsnitt 6.2.3. ` 

8.2 Förslag till fortsatt utveckling 

•  Intervjuer med branschkunniga för att skapa belägg för huruvida 
behovet av att studera verklig isoleringsförmåga existerar. 

•  Utförande av experimentet med moduler som beskrivs i avsnitt 6.3. 
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BILAGA A - LASTBERÄKNINGAR 

Snölast  

|} = ~�z�z?|4    Ekvation 16 

Dimensionerande snölast |} bestäms enligt Ekvation 16, där 

•  ~� är snölastens formkoefficient. För pulpettak med taklutning  
0° ≤ α ≤ 30° sätts formkoefficienten ~ = 0,8.  

•  z� är en exponeringsfaktor. EKS 11 BFS 2019:1 anger att faktorn inte 
får väljas till mindre än 1,0 [31]. Normal exponering bedöms vara en 
rimlig förutsättning för experimentet, faktorn sätts därför till 1,0. 

•  z? är en termisk koefficient som används om takkonstruktionen har 
ett U-värde mindre än 1 W/m²K, annars sätts koefficienten till 1,0. I 
detta fall har z? = 1,0 använts. 

•  |4 är det karaktäristiska värdet för snölast på marken för en given 
plats, fås ur figur 1.1 i formelsamlingen. 

Resultat från snölastberäkningar redovisas i Tabell 20. Reduktionsfaktorn 
ψj används vid lastberäkningar då snölast inte utgör huvudsaklig last.  

Tabell 20 - Karaktäristisk respektive dimensionerande snölast, samt reduktionsfaktorer. 

Testplats �� [kN/m²] �� [kN/m²] �� 

Malmö 1,0 0,8 0,6 

Motala 2,0 1,6 0,7 

Kalix 3,0 2,4 0,8 

Vindlast 

Då den invändiga höjden kan approximeras till utvändig höjd kan Ekvation 
17 användas för att beräkna total vindlast ��. 

�� = e>%��'%g>� + g>�'   Ekvation 17 

Karaktäristiskt värde för vindens hastighetstryck, e>%��', hämtas ur tabell 

1.11 i formelsamlingen. För avläsning i tabellen krävs värden för 
referensvindhastighet, uppgifter om terrängtyp samt information om 
byggnads höjd över mark. Tabellen ger värden för vissa byggnadshöjder, 
interpolering görs vid behov.  

g>�,	 är en formfaktor för utvändig vindlast. Olika formfaktorer finns för 

väggar och tak, dessa byggnadsdelar är dessutom indelade i olika zoner. Val 
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av formfaktor beror av vad som dimensioneras: g>�,	 för fästdon och 

takelement; g>�,	j för belastad area 10 m², används för dimensionering av 

hela bärverk. För areor 2 sådana att 1 m² ≤ 2 ≤ 10 m², interpoleras värden 
för g>�,	 och g>�,	j. Formfaktor för vägg beror på förhållandet mellan 

byggnadens höjd och bredd. Formfaktor för tak beror på taktyp och 
taklutning. Faktorerna presenteras i tabeller, interpolering görs vid behov. 
Minst gynnsamma faktorer väljs vid beräkningar. 

 g>� är formfaktor för invändig vindlast och väljs som det minst gynnsamma 

av +0,2 respektive -0,3. 

Terrängtyp II har valts för samtliga platser. Byggnaden är 3,41 meter hög, 
vilket innebär att tabellvärden för 2 och 4 meter interpolerats.  

Indata för beräkningar: 

•  Höjd, h = 3,46 m 
•  Bredd, b = 3,65 m 
•  Djup, d = b = 3,65 m 
•  Väggarea, A = 12,63 m²  

o 2 > 10 m² => g>�,	j kan användas som formfaktor 

Resultatet från beräkningarna redovisas i Tabell 21. 

Tabell 21 - Karaktäristisk vindlast, formfaktorer och dimensionerande vindlast för tak och vägg på tre 
platser i landet. 

Plats Byggnadsdel q (3,41 m) 
[kN/m²] 

�B�  �B�  �� 
[kN/m²] 

Malmö Tak 0,65 -1,2 -0,3 -0,98 
 

Vägg, lovartsida 0,65 0,79 0,2 0,65 
 

Vägg, läsida 0,65 -0,49 -0,3 -0,51 

Motala Tak 0,55 -1,2 -0,3 -0,83 
 

Vägg, lovartsida 0,55 0,79 0,2 0,55 
 

Vägg, läsida 0,55 -0,49 -0,3 -0,44 

Kalix Tak 0,47 -1,2 -0,3 -0,71 
 

Vägg, lovartsida 0,47 0,79 0,2 0,47 
 

Vägg, läsida 0,47 -0,49 -0,3 -0,37 
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Dimensionering 

Indata till Frame Analysis baseras dels på mätningar gjorda i Revit-modell 
och dels på snö- och vindlaster framräknade i denna bilaga. Minst 
gynnsamma lastförhållanden har valts, vilket innebär snölast från Kalix och 
vindlast från Malmö. Samtliga lastberäkningar har gjorts enligt 
säkerhetsklass 3. 

Mått från Revitmodellen: 

•  Höjdskillnad baserad på 4° lutning = 0,28 meter 
•  Regelhöjd takets lägsta punkt = 2,40 meter 
•  Regelhöjd takets lägsta punkt = 2,68 meter 
•  Avstånd mellan väggar, cc bärande reglar = 3,36 m 

Densitet alternativt uppgifter om materials vikt per ytenhet hämtas från 
leverantörer, se Tabell 22. För trä hämtas uppgifter ur formelsamlingen. 
Utifrån U-värdesberäkningar som gjorts är konstruktionslösningen med 
mineralull tyngre än den med polyuretanisolering, varför dimensionering av 
stommen fortsättningsvis utförts med mineralullslösningen.  

Tabell 22 - Densitet/vikt för material i konstruktionen, samt uppgift om källa till angett värde. 

Material Densitet [kg/m³] Vikt [kg/m²] Källa 

Trä C24 420 - Byggkonstruktion: 
Regel- och 
formelsamling [61] 

Takpapp - 5,5 Icopal [60] 

Takstolsskiva 32 33 - ISOVER [18] 

UNI-Skiva 33 28 - ISOVER [19] 

Fasadboard 33 125 - ISOVER [20] 

Gipsskiva 13 mm - 9 Gyproc [64] 

Polyuretan 35 - Isopol [65] 

Densitet räknas om till tunghet genom multiplicering med r = 9,82 m/s², 
resulterande värden presenteras i Tabell 23. 
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Tabell 23 - Beräknade tungheter för valda konstruktionsmaterial. 

Material Tunghet [kN/m³] 

Trä C24 4,12 

Takstolsskiva 32 0,32 

UNI-Skiva 33 0,27 

Fasadboard 33 1,23 

Utifrån vikt och beräknade tungheter beräknades egentyngd r4 för 
materialen i respektive byggnadsdel, se Tabell 24.  

Tabell 24 - Beräknade egentyngder för byggnadsdelar. 

Byggnads-
del 

Material Tjocklek 
[m] 

Bredd 
[m] 

Längd 
[m] 

�� 
[kN/m²] 

�� 
[kN/m] 

�� 
[kN] 

TAK-
TÄCKNING 

Takpapp - 0,60 

 

0,05 0,03 

 

 

Underlags-
spont 

0,02 0,60 

  

0,06 

 

 

Spikläkt 25x33 
mm 

0,03 0,03 

  

0,00 

 

 

Vindskydd, 
hård board 

0,003 0,60 

  

0,01 

 

 

UNI-Skiva 33 0,05 0,56 

  

0,03 

 

 

Horisontella 
reglar 

0,05 0,60 

  

0,11 

 

Totalt: 

    

 0,24 

 

        

TAK-
ISOLERING 

Takstolsskiva 
32 

0,22 0,51 

  

0,04 

 

Totalt: 

    

 0,04 

 

        

TAKFOT Snölast 

 

0,60 0,35 2,40 

 

0,50 
 

Taktäckning 

    

0,24 

 

 

Regel  
95x220 mm 

0,22 0,10 

  

0,09 

 

Totalt: 

   

0,35  0,33 0,12         
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INNERTAK Reglar  
45x95 mm 

0,10 0,05 1,20 

 

0,02 

 

 

UNI-Skiva 33 0,10 1,16 

  

0,03 

 

 

Gipsskiva  
13 mm 

- 1,20 

 

0,09 0,11 

 

Totalt: 

     

0,15 

 

        

HAMMAR-
BAND 

Regel  
45x170 mm 

0,05 0,07 

  

0,01 

 

        

VÄGG Liggande 
träpanel 

0,02 0,60 2,40 

  

0,14 

 

Spikläkt 0,03 0,05 2,40 

  

0,02 
 

Vindskydd, 
hård board 

0,003 0,60 2,40 

  

0,02 

 

UNI-Skiva 33 0,17 0,53 2,40 

  

0,06 
 

Horisontella 
reglar 

0,07 0,60 0,18 

  

0,03 

 

UNI-Skiva 33 0,07 0,56 2,40 

  

0,03 
 

Gipsskiva  
2 x 13 mm 

0,03 0,60 2,40 0,09 

 

0,13 

Totalt: 

     

 0,41         

GOLV-
BJÄLKLAG 

Blindbotten, 
hård board 

0,006 1,20 

  

0,03 

 

 

Fasadboard 33 0,02 1,20 

  

0,03 

 

 

Uniskiva 33 0,22 1,11 

  

0,07 

 

 

Spontskiva 0,02 1,20 

  

0,11 

 

Totalt: 

    

 0,23 

 

    

BÄRLINA Vindlast 

     

2,42 
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Innertaket beräknas belasta varje takbjälke med 0,15 kN/m i fyra punkter. 
Varje punkt belastas av 1,2 m vilket ger fyra punktlaster på 0,18 kN per 
takbjälke.  Yttertakets egentyngd beräknas till 0,24 kN/m. 
Golvkonstruktionen beräknas belasta golvbjälkarna med 0,23 kN/m. 

Väggreglarna tar upp punktlaster från takbjälkarna och hammarband samt 
last från övrig väggkonstruktion. Last från hammarband är liten i 
förhållande till övrig last och fördelad över flera stöd, därför tas denna last 
inte med i beräkningen. Egentyngd från väggkonstruktion, förutom bärande 
reglar, betraktas förenklat som yttre och inre homogena skikt, vars 
hävarmar ger upphov till moment på mitten av väggregeln. I Frame Analysis 
skapades en ram-modell av konstruktionens bärande tak- och väggdelar. 
Takfoten tas inte med i modellen utan takbjälken avslutas där den möter 
väggreglarna, se Figur 22. Snölast och egentyngder från utsprången placeras 
som punktlast och moment i noden där reglar och tak möts. Se Tabell 25 för 
momentberäkningar och Figur 23 för en visualisering av modellen med 
moment och laster markerade enligt beskrivning.  

 

 

Figur 23 - Visualisering av hur moment placerats i ram-modellen i Frame Analysis. Till vänster visas 
moment och punktlast från modulens takutsprång. Till höger visas moment och punktlast från 
väggkonstruktion förutom bärande reglar. 

Figur 22 - En ram bestående av takbalk och lastupptagande väggreglar enligt hur 
konstruktionen modellerats i Frame Analysis.  
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Tabell 25 - Beräknade moment för vissa byggnadsdelar där detta förekommer. Egentyngd r4  hämtas 
från föregående tabell. Dimensionerande moment markeras med mörkgrå bakgrund. 

Byggnadsdel Material Lasttyp 

�� 
[kN] 

Hävarm 
[m] 

Moment 
[kNm] 

TAKFOT - Snölast 0,50 0,18 0,09 
 Taktäckning + regel Egentyngd 0,12 0,18 0,02 

YTTRE DEL AV VÄGG 
Träpanel, spikläkt, 
vindskydd 

Egentyngd 0,17 0,15 0,025 

INRE DEL AV VÄGG 
Reglar, UNI-skiva, 
gipsskiva 

Egentyngd 0,18 0,25 -0,046 

VÄGG TOTALT  Egentyngd - - -0,022 

BÄRLINA  Vindlast 2,42 0,11 0,27 

Golvbjälklaget belastas endast av nyttig last i de fall där montering, justering 
eller mätning inuti modulen behöver utföras. Därför valdes nyttig last för 
bjälklag i bostad 2,0 kN/m². 

Bärlinan tar upp punktlast från väggreglar och golvbjälkar. Vindlast som ger 
upphov till stödreaktion i x-led i väggreglarnas anslutning till bärlinan 
räknas om till ett moment i de punkter där väggreglarna ansluter till 
bärlinan. Bärlinan vilar på tre stöd, se Figur 24. 

 

En sammanställning av de viktigaste resultaten från beräkningar som gjorts 
i Frame Analysis presenteras i Tabell 26. 

Tabell 26 - Sammanställning av de viktigaste resultaten från dimensionering av byggnadsdelar i 
modulen. Tabellen beskriver tvärsnittsmått, virkeskvalitet, högsta beräknade utnyttjandegrad samt de 
högsta stödreaktionerna för respektive byggnadsdel. Dimensionerande laster markeras med mörkgrå 
bakgrund. 

Byggdel Tvärsnitt 
[mm] 

Kvalitet Utnyttjandegrad  
[%] 

Stödreaktioner  
[kN] 

    y-led x-led 

Regel innertak 45x95 C24 12,2 0,317 0 

Takbalk 70x220 C30 52,5 - - 

Väggregel, låg 
sida 

70x170 C30 49,6 6,0 2,0 

Väggregel, hög 
sida 

70x170 C30 90,8 7,4 2,4 

Figur 24 - Bärlinan så som den modellerats i Frame Analysis. 
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Golvbalk 70x220 C27 81,0 5,94 0 

Bärlina 95x220 C27 90,7 37,5 0 

 
 



BILAGA B – U-VÄRDESBERÄKNINGAR Sida 1 av 8 
 

1 

BILAGA B – U-VÄRDESBERÄKNINGAR 

Tabell 27 till Tabell 31 innehåller indata som använts för beräkning av U-
värde för modulens tak, väggar och golv samt för beräkning av modulens 
��. Beräkningarna presenteras därefter i Tabell 32 till Tabell 34. 

Tabell 27 – Standardvärden för värmeövergångsmotstånd [m²K/W].  

���   0,04 

���,?Q4    0,10 

���,Iä""   0,13 

���,"� I   0,17 

Tabell 28 – Värmekonduktivitet för byggnadsmaterial som ingår i modulkonstruktionen [W/mK]. 

Trä 0,14 

Gips 0,22 

Isover UNI-Skiva 33 0,033 

Isover Takstolsskiva 32 0,032 

Polyuretanisolering (PU) 0,023 

Oventilerad luftspalt 50–100 mm 0,16 

Tabell 29 – U-värden (Ψ) för linjära köldbryggor [W/mK]. 

Yttterväggshörn 0,045 

Yttervägg / takbjälklag 0,0225 

Yttervägg, runt fönster / dörr 0,0375 

Tabell 30 – Invändiga mått för beräkning av linjära köldbryggor [m].  

Lägsta vägghöjd 2,394 

Högsta vägghöjd 2,653 

Väggbredd 3 

Golvbredd 3 

Fönsterbredd 1,0 

Dörrbredd 0,9 

Dörrhöjd 2,1 

Tabell 31 - U-värde för modulens fönster och dörr [W/m²K]. 

Dörr 1,0 

Fönster 1,0 
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Byggnadsdel: VÄGG  

Isoleringsmaterial: MINERALULL  

    

Skikt (utifrån och in) 
Tjocklek 

[m] 
λ 

[W/mK] 
R-värde 

[m²K/W] 

Utsida - - 0,13 

Vindskydd, hård board 0,0032 0,14 0,02 

UNI-Skiva 33 0,17 0,033 5,15 

Bärande regelvägg cc 600 mm 0,17 0,14 1,21 

UNI-Skiva 33 + reglar 0,17 0,046 3,71 

Plastfolie 0,001 - - 

UNI-Skiva 33 0,07 0,033 2,12 

Horisontella reglar cc 600 mm 0,07 0,14 0,50 

UNI-Skiva 33 + reglar 0,07 0,046 1,53 

Gipsskivor 0,026 0,22 0,12 

Insida - - 0,13 
    

Isoleringsandel α, 88 % 0,88   
Regelandel β, 12 % 0,12   

λ-värde UNI-Skiva 33 + reglar 0,046 [W/mK]  

    

���� ���M"  0,130 [W/m²K]  

�?�ä  0,473 [W/m²K]  

    

U-värdesmetoden: �# =  0,171 [W/m²K]  

λ-värdesmetoden: �� =  0,177 [W/m²K]  

 D = 0,174 [W/m²K]  

 

 

   

 Krav:  U < 0,18  [W/m²K] OK! 

    

 U-värde: 0,174  [W/m²K] 
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Byggnadsdel: VÄGG 

Isoleringsmaterial: POLYURETAN 

    

Skikt (utifrån och in) 
Tjocklek 

[m] 
λ 

[W/mK] 
R-värde 

[m²K/W] 

Utsida - - 0,13 

Vindskydd, hård board 0,0032 0,14 0,02 

PU 0,17 0,023 7,39 

Bärande regelvägg cc 600 mm 0,17 0,14 1,21 

PU + reglar 0,17 0,037 4,59 

Plastfolie 0,001 - - 

PU 0,01 0,023 0,43 

Horisontella reglar cc 600 mm 0,01 0,14 0,07 

PU + reglar 0,01 0,037 0,27 

Luftspalt 0,06  0,18 

Horisontella reglar cc 600 mm 0,06 0,140 0,05 

Gipsskivor 0,026 0,22 0,12 

Insida - - 0,13 
    

Isoleringsandel α, 88 % 0,88   

Regelandel β, 12 % 0,12   

λ-värde PU + reglar cc 600 mm  0,037 [W/mK]  

   

���� ���M"  0,118 [W/m²K]  

�?�ä  0,521 [W/m²K]  

    

U-värdesmetoden: �# =  0,167 [W/m²K]  

λ-värdesmetoden: �� =  0,182 [W/m²K]  

 D =  0,174 [W/m²K]  

 

 

   

 Krav:  U < 0,18  [W/m²K] OK! 

    

 U-värde: 0,174 [W/m²K]  
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Byggnadsdel: GOLV 

Isoleringsmaterial: MINERALULL 

    

Skikt (utifrån och in) 
Tjocklek 

[m] 
λ 

[W/mK] 
R-värde 

[m²K/W] 

Utsida - - 0,04 

Fasadboard 33 0,02 0,033 0,61 

UNI-Skiva 33 0,07 0,033 2,12 

Reglar cc 600 mm 0,07 0,14 0,50 

UNI-Skiva 33 + reglar 0,07 0,046 1,53 

UNI-Skiva 33 0,22 0,033 6,67 

Golvbjälkar cc 600 mm 0,22 0,14 1,57 

UNI-Skiva 33 + golvbjälkar 0,22 0,046 4,80 

Plastfolie 0,001 - - 

Spontskiva 0,022 0,14 0,16 

Insida - - 0,17 
    

Isoleringsandel α, 88 % 0,88   
Regelandel β, 12 % 0,12   

λ-värde UNI-Skiva 33 + reglar 0,046 [W/mK]  

    

���� ���M"  0,102 [W/m²K]  

�?�ä  0,328 [W/m²K]  

    

U-värdesmetoden: �# =  0,130 [W/m²K]  

λ-värdesmetoden: �� =  0,137 [W/m²K]  

 D =  0,133 [W/m²K]  

 

 

   

 Krav:  U < 0,15  [W/m²K] OK! 

    

 U-värde: 0,133 [W/m²K]  
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Byggnadsdel: GOLV 

Isoleringsmaterial: POLYURETAN 

    

Skikt (utifrån och in) 
Tjocklek 

[m] 
λ 

[W/mK] 
R-värde 

[m²K/W] 

Utsida - - 0,04 

PU 0,018 0,023 0,78 

PU 0,22 0,023 9,57 

Golvbjälkar cc 600 mm 0,22 0,14 1,57 

PU + golvbjälkar 0,22 0,037 5,94 

Plastfolie 0,001 - - 

Spontskiva 0,022 0,14 0,16 

Insida - - 0,17 
    

Isoleringsandel α, 88 % 0,88   

Regelandel β, 12 % 0,12   

λ-värde PU + reglar cc 600 mm 0,037 [W/mK]  

   

���� ���M"  0,093 [W/m²K]  

�?�ä  0,367 [W/m²K]  

    

U-värdesmetoden: �# =  0,126 [W/m²K]  

λ-värdesmetoden: �� =  0,141 [W/m²K]  

 D =  0,133 [W/m²K]  

 

 

   

 Krav:  U < 0,15  [W/m²K] OK! 

    

 U-värde: 0,133 [W/m²K]  
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Byggnadsdel: TAK 

Isoleringsmaterial: MINERALULL 

    

Skikt (utifrån och in) 
Tjocklek 

[m] 
λ 

[W/mK] 
R-värde 

[m²K/W] 

Utsida - - 0,10 

Vindskydd, hård board 0,0032 0,14 0,02 

UNI-Skiva 33 0,045 0,033 1,36 

Horisontell läkt cc 600 mm 0,045 0,14 0,32 

UNI-Skiva 33 + läkt 0,045 0,045 1,00 

Takstolsskiva 32 0,22 0,032 6,88 

Takreglar cc 600 mm 0,22 0,14 1,57 

Takstolsskiva 32 + takreglar 0,22 0,045 4,89 

Plastfolie 0,001 - - 

UNI-Skiva 33 0,07 0,032 2,19 

Horisontell läkt cc 600 mm 0,07 0,14 0,50 

UNI-Skiva 33 + läkt 0,07 0,045 1,56 

Gipsskivor 0,013 0,22 0,06 

Insida - - 0,10 
    

Isoleringsandel α, 88 % 0,88   
Regelandel β, 12 % 0,12   

λ-värde UNI-Skiva 33 + reglar 0,046 [W/mK]  

λ-värde takstolsskiva 32 + reglar 0,045 [W/mK]  

    

���� ���M"  0,093 [W/m²K]  

�?�ä  0,374 [W/m²K]  

    

U-värdesmetoden: �# =  0,127 [W/m²K]  

λ-värdesmetoden: �� = 0,129 [W/m²K]  

 D =  0,128 [W/m²K]  

 

 

   

 Krav:  U < 0,13  [W/m²K] OK! 

    

 U-värde: 0,128 [W/m²K] 
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Byggnadsdel: TAK 

Isoleringsmaterial: POLYURETAN 

    

Skikt (utifrån och in) 
Tjocklek 

[m] 
λ 

[W/mK] 
R-värde 

[m²K/W] 

Utsida - - 0,10 

Vindskydd, hård board 0,0032 0,14 0,02 

PU 0,045 0,023 1,96 

Horisontell läkt cc 600 mm 0,045 0,14 0,32 

PU + reglar 0,045 0,037 1,21 

PU 0,22 0,023 9,57 

Takreglar cc 600 mm 0,22 0,14 1,57 

PU + takreglar 0,22 0,037 5,94 

Plastfolie 0,001 - - 

Luftspalt 0,07 - 0,16 

Horisontell läkt cc 600 mm 0,07 0,14 0,06 

Gipsskivor 0,013 0,22 0,06 

Insida - - 0,10 
    

Isoleringsandel α, 88 % 0,88   
Regelandel β,12 % 0,12   

λ-värde PU + reglar cc 600 mm 0,037 [W/mK]  

    

���� ���M"  0,083 [W/m²K]  

�?�ä  0,418 [W/m²K]  

    

U-värdesmetoden: �# =  0,123 [W/m²K]  

λ-värdesmetoden: �� =  0,131 [W/m²K]  

 D =  0,127 [W/m²K]  

 

 

   

 Krav:  U < 0,13  [W/m²K] OK! 

    

 U-värde: 0,127 [W/m²K] 
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Tabell 32 – Beräkning av U x A för modulförslag med mineralull. 

Konstruktionsdel 
U-värde 
[W/m²K] 

Area 
[m²] 

U x A 
[W/K] 

Golv 0,133 9,0 1,199 

Tak 0,128 9,0 1,150 

Sidovägg x2 0,174 15,2 2,644 

Hög vägg med dörr 0,174 6,0 1,046 

Låg vägg med fönster 0,174 6,3 1,095 

Dörr 1,0 1,9 1,890 

Fönster 1,0 1,0 1,000 

∑ D��    10,023 

Tabell 33 – Beräkning av U x A för modulförslag med polyuretanskumisolering. 

Konstruktionsdel 
U-värde 
[W/m²K] 

Area 
[m²] 

U x A 
[W/K] 

Golv 0,133 9,0 1,199 

Tak 0,127 9,0 1,142 

Sidovägg x2 0,174 15,2 2,644 

Hög vägg med dörr 0,174 6,0 1,043 

Låg vägg med fönster 0,174 6,3 1,092 

Dörr 1,0 1,9 1,890 

Fönster 1,0 1,0 1,000 

∑ D��    10,005 

Tabell 34 – Beräkning av �� för modulförslag med mineralullsisolering respektive 
polyuretanskumisolering. 

Linjära köldbryggor  Ψ x l  
Vägghörn 0,455 [W/K] 

Vägg / bjälklag 0,540 [W/K] 

Fönster / dörr 0,375 [W/K] 

∑ 8 � �  1,370 [W/K] 

   
Total omslutande area 48,33 [m²] 

   

D9    
Mineralull 0,236 [W/m²K] 

Polyuretan 0,235 [W/m²K] 
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BILAGA C – ENERGIBERÄKNINGAR 

Denna bilaga omfattar energiberäkningar för modulförslaget. I Tabell 35 och 
Tabell 36 presenteras beräkning av ventilationsförluster respektive 
transmissionsförluster. I Tabell 37 beräknas modulens uppvärmningsbehov 
för tre olika orter. Slutligen, i Tabell 38 beräknas dimensionerande 
effektbehov för modulen, för tre olika orter. 

Tabell 35 - Beräkning av ventilationsförluster för modulens FT-system. 

INDATA  
 

Luftomsättningar per timme (FT) 0,6  

Modulens golvarea 9 [m²] 

Medelrumshöjd  2,52 [m] 

Rumsvolym  22,68 [m³] 

Antal sekunder per timme 3600 
 

   
BERÄKNING   

Ventilationsläckage q 0,0038 [m³/s] 

Luftläckage genom otätheter  0,0006 [m³/s] 

Luftens densitet ρ   1,2 [kg/m³] 

Luftens värmekapacitet cp    1000 [J/kg, °C] 

Ventilationsförluster  5,256 [W/°C] 

Tabell 36 - Beräkning av transmissionsförluster för modulen. 

Klimatskärms-
komponent 

Antal Längd 
[m] 

Bredd, Höjd 
[m] 

Atemp 
[m²] 

U-värde 
[W/m² °C] 

Transmissions-
förluster 
[W/°C] 

Golv 1 3 3 9 0,13 1,17 

Vägg 4 3 2,52 30,24 0,17 5,14 

Fönster 1 1 1 1 1 1,00 

Dörr 1 2,1 0,9 1,89 1 1,89 

Tak 1 3 3 9 0,13 1,17 
   

Summa 
  

10,37 
   

Summa * 1,2 Köldbryggor 12,44 

Tabell 37 - Beräkning av modulens uppvärmningsbehov för tre olika placeringsorter. Gradtimmar har 
interpolerats. 

Ventilationsförluster 5,256 [W/°C]  

Transmissionsförluster 12,44 [W/°C]  

Totala värmeförluster  17,70 [W/°C]  

Gratis värmeeffekt   0 [W]  

Inomhustemperatur   21 [°C]  

Gränstemperatur W" 21 [°C]  
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Plats 
Normalårstemperatur 
[°C] 

 Gradtimmar �C 
[°Ch/år] 

Uppvärmnings-
behov E 
[Wh/år] 

Malmö 

7 123 000 

2 027 468 

8 113 600 

7,9 122 060 

Motala 

6 131 600 

2 283 778 

7 123 000 

6,3 125 580 

Kalix 

1 176 600 

3 045 450 

2 167 500 

1,5 172 050 

 

Tabell 38 - Beräkning av dimensionerande effektbehov =���. 

Konstruktionsdel Antal H  
[m] 

B  
[m] 

L  
[m] 

Densitet ρ 
[kg/m³] 

Väggregel C30 16 0,07 0,045 3 460 

Gipsskiva vägg 8 0,013 3 2,52 
 

Regel innertak C24 5 0,095 0,045 3 420 

Gipsskiva tak 1 0,013 3 3 
 

Golvbalk C27 5 0,07 0,22 3 430 

Spånskiva Golv 1 0,022 3 3 550 
      

 Vikt 
[kg/m²] 

Massa m 
[kg] 

 Värmekapacitet c  
[J/kg °C] 

m x c [J/°C] 

Väggregel C30 . 69,6  1500 104 328 

Gipsskiva vägg 9 544,3  800 435 456 

Regel innertak C24 . 26,9  1500 40 399 

Gipsskiva tak 9 81,0  800 64 800 

Golvbalk C27 . 99,3  1500 148 995 

Spånskiva Golv . 108,9  1500 163 350 

    Summa m x c 957 328 

      

Totala värmeförluster   17,70 [W/°C]  

Tidskonstanten Ʈ  5 408 3,4 [s]  

Antal sekunder per dygn 8 640 0,0   

Antal dygn 0,6   

    

Plats Malmö Motala Kalix 

DVUT -10,2 -16,2 -27,4 

Innetemperatur [°C] 21 21 21 

Dim. Effekt Pdim [W] 552,3 658,5 856,7 

 


