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Sammanfattning 

I Sverige finns ungefär 690 000 fritidshus. Dessa tillfälliga bostäder förbrukar tillsammans en 

stor mängd energi, 2,6 TWh. Om dessutom ägare av dessa fritidshus har önskan att förändra 

dessa tillfälliga bostäder till permanent beboliga byggnader, vad kan då göras? Denna studie 

utreder vad som lämpligen bör göras med avseende på ett hus klimatskärm för att i sin tur 

erhålla en konstruktion med lägre energibehov. Byggnadstypen som i studien utreds är en 

sommarstuga med anor från 1920-talet. Fritidshuset står på en uteluftsventilerad krypgrund 

med tillhörande källare. Konstruktionens bärande del är av typen plankstomme. Det 

nuvarande isolerande materialet i botten-och vindsbjälklag består av sågspån.  

I studien användes ett energisimuleringsprogram, VIP-energy. Detta program kan simulera 

vilket specifikt energibehov en byggnad har, då beroende på dess klimatskärm, vilken 

klimatzon byggnaden befinner sig i samt vilket inomhusklimat som bostaden skall ha.  

I studien prövades två olika alternativ, ett med en isoleringstjocklek på 90 millimeter samt ett 

på 115 millimeter.  

Här konstaterades att 115 millimeter mineralull var det lämpligaste alternativet. 

För att arbetet även skulle omfatta ett gott miljötänk har flera olika typer av isolering prövats. 

Dessa olika är cellulosaisolering, cellplast, hampaisolering samt mineralull. Dessa fyra har 

jämförts för att utreda vilket som är det lämpligaste valet med tanke på miljö, kostnad samt 

energibehov. 

Rent miljömässigt rekommenderas samtliga alternativ av Sunda Hus, dock med undantag för 

hampaisolering som Sunda Hus ej behandlat i sin faktabank.  

I studien ingår även en undersökning kring vad som händer med den bärande plankstommen 

då den tilläggsisoleras med avseende på fukt. Samtliga isoleringsmaterial prövas i en stationär 

beräkning av värme – och fukttransport genom väggens olika skikt. Det lämpligaste 

alternativet bestämdes här till 115 millimeter mineralull. 

Studien summeras sedan i en avgörande del, en LCC-kalkyl. Detta är en ekonomisk beräkning 

för att bestämma huruvida investeringen är lönsam sett ur ett längre tidsperspektiv. 

Det alternativet som efter utförda beräkningar var det lämpligaste är 115 millimeter 

mineralull. Detta alternativ har en återbetalningstid på ungefär 18 år. 
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Abstract 

In Sweden there is approximately 690 000 holiday cottages. These temporary housings 

consumes together a large amount of energy, 2.6 TWh. Moreover, if the owners of these 

homes have the desire to change these temporary housings to permanent habitable buildings, 

what can be done? This study investigates what should properly be made in respect of a 

building envelope in order to gain more energy disposal design. The type of building being 

investigated is a summer house, dating from the 1920s. The holiday cottage in the study 

consists of a “out-air”-ventilated crawl space with associated basement. Bearing part of the 

structure is of a plank body. The current insulation material at the bottom and attic floor 

consists of sawdust. 

The study used an energy simulation program, VIP energy. This program can simulate any 

specific energy of a building, depending on its envelope, which climate zone the building is in 

as well as indoor climate that a home must have. 

The study tested two different options, one with a total insulation thickness of 90 millimeters 

and one with the greater thickness of 115 millimeters. 

It was found that 115 millimeters of mineral wool was the most suitable option. 

To insure that the work itself would also include a good environmental thinking several 

different types of insulation tested were tested. These different types is cellulose insulation, 

foam, hemp insulation and mineral wool. These four have been compared to investigate what 

the most appropriate choice is given the ecological footprint, cost, and energy requirements. 

Environmentally speaking the options made to insulation were all recommended by Sunda 

Hus, with the exception of hemp insulation that Sunda Hus not treated in its data bank. 

The study also includes an examination of what happens with the supporting plank frame 

when additional insulation concerning moisture. All insulation materials are tested in a 

stationary calculation of heat- and moisture transfer through the wall’s different layers. The 

preferred option was determined here to 115 mm mineral wool. 

The study was then summed by a decisive part, an LCC calculation. This is a financial 

calculation to determine whether the investment is viable in the longer term. 

The most appropriate option for the summer cottage was 115 mm mineral wool, due to the 

relatively cheap cost and advantageous abilities. This option has a payback period of 

approximately 18 years.  
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1. Inledning och förutsättningar 
Arbetet utgör avslutande del på byggnadsingenjörsprogrammet vid Karlstads Universitet. Det 

omfattar 22,5 högskolepoäng. Programansvarig samt examinator för kursen är Malin Olin. 

Rapporten är skriven av Hampus Sundin med handledning från Stefan Frodeson, lärare vid 

Karlstad Universitet. 

Rapporten riktar sig till fastighetsägare av fritidshus med plankstomme som bärande del.  

Ett fritidshus kan enligt Boverket, 1994, beskrivas som ett ”småhus som inte är inrättat för 

helårsboende”. 

Enligt en enkätundersökning gjord av SCB 2001 finns det ungefär 690 000 fritidshus i 

Sverige. Av dessa uppskattades, efter SCB:s undersökning, att cirka 614 000 har någon form 

av uppvärmningsmöjlighet. Ungefär 70 % av dessa 614 000 skall enligt SCB:s uppgifter 

använda direktverkande el som uppvärmningssätt. Under perioden september 2000 till och 

med augusti 2001 förbrukade dessa byggnader 2,6 TWh. I genomsnitt förbrukade varje 

fritidshus 4,2 MWh el. Då skall beaktas att ett fritidshus vanligen endast används under en 

begränsad del av året. Enligt energirådgivaren är energiförbrukningen för en genomsnittlig 

svensk villa/radhus med direktverkande el cirka 25 MWh per år.(Energirådgivningen, 2010)  

Utöver fritidshusens elkonsumtion tillkommer även, enligt SCB, en genomsnittlig 

förbrukning av ved bestående av 550 kWh per hus.  

Enligt Statens Energimyndighet, ”Minska energikostnaderna i ditt hus” 2001, sägs att 

närmare 60 procent av energianvändningen åtgår till byggnadens uppvärmning och 

ventilation. Detta konstaterande tillsammans med ökande energipriser gör 

energiförbrukningen till en viktig fråga för fastighetsägare som önskar att konvertera 

fritidshus till året runt boende.  

I dag svarar bebyggelsesektorn för ungefär en tredjedel av Sveriges totala energianvändning. 

Tekniken för att effektivisera och förbättra isolering och uppvärmning finns men det billigare 

alternativet är vanligtvis det som väljs vilket i sin tur ger en ökad användning av energi för 

uppvärmningssyfte.  

Av de byggnader som kommer att finnas om 20 år är redan 90 procent byggda. Det är därför 

av största vikt att utnyttja varje möjlighet av energieffektivisering i befintliga byggnader. 

Genom att vid renovering och ombyggnad välja energieffektiva system kan byggnadens 

energianvändning halveras under dess brukstid. (Persson, 2002) 

Energibehovet för uppvärmning kan sägas vara ett mått på klimatskärmens energitekniska 

egenskaper tillsammans med brukarnas beteende. (Energilotsen, 2009) 

Plankstommen var en mycket vanlig typ av stomme under första halvan av 1900-talet. Så sent 

som 1947 användes denna traditionella typ av stomme i omkring 80 procent av alla nybyggda 

småhus. (Stockholms Länsmuseum, 2012) 
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Studien kommer att undersöka olika tillvägagångssätt att tilläggsisolera ett fritidshus bärande 

skikt så att fritidshusets energikonsumtion begränsas. Renoveringen kommer att innebära byte 

av eventuellt förekommande isolerande material, tilläggsisolering samt byte av fönster och 

dörr.  

Examensarbetet ”Lönsam energieffektivisering ur ett fuktsäkert perspektiv”, skrivet av Marcus 

Andersson och Erik Nylén vid Karlstad Universitet, 2011, redogör för vad som kan göras vid 

liknande renoveringsarbeten på hus med timmerstomme. Detta arbete har bidragit till intresse 

för området renovering av äldre byggnader samt inspiration för projektet. 

1.1 Problemformulering 

 Vad kan göras med klimatskalet för att uppnå en konstruktion med ett lägre 

energibehov? 

 Vad är ekonomiskt lönsamt att göra med tanke på investeringskostnad kontra 

oförändrat förhållande? 

 Vad kan göras för att erhålla en fuktsäker konstruktion? 

1.2 Syfte 

Projektet skall med hjälp av ett typhus undersöka vilken typ av förändring på klimatskalet 

som är fördelaktig för att uppnå ett lägre energibehov, bibehålla en fuktsäker konstruktion 

samt konstatera vad som är ekonomiskt lönsamt inom en tidsperiod på 30 år. 

Undersökningen skall kunna fungera som förslagsunderlag för fastighetsägare med liknande 

typer av fastigheter. 

1.3 Mål 

Projektets mål är att ge kostnadseffektiva förslag till förändring av klimatskal som under 

kalkylperioden på 30 år skall visa sig vara lönsamma med tanke på inomhustemperatur samt 

minskade energikostnader. Ett delmål är även att konstatera att ombyggnation ej utsätter 

bärande plankstomme för problem med mögel.  
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1.4 Fritidshuset 

Studien skall utreda vad som är lämpligt att göra vid renovering av ett fritidshus med 

plankstomme, då med tanke på estetik, energi och ekonomi. Fritidshuset som projektet utgår 

ifrån är ursprungligen en tillfällig bostad som byggdes på 1920-talet. Det byggdes då främst 

för att fungera som tillfällig bostad då närliggande byggnad skulle renoveras. Fritidshuset är 

beläget strax norr om Karlstad, med åkermark åt öster och söder, skog mot väster samt mindre 

bebyggelse i form av lada och mindre hus mot norr. Mindre delar av husets klimatskal har 

med största sannolikhet förändrats vid renoveringsarbeten på 40- och 70-talet. För att det 

undersökta huset skall fungera som typhus kommer dessa mindre ingrepp att förbises. Arbetet 

kommer att utreda fritidshusets ursprungliga konstruktion. Denna ursprungliga konstruktion 

kommer att bestämmas med hjälp av okulärbesiktning samt litteraturstudier. Vägg och golv 

kommer även att öppnas upp för att ge möjlighet till inspektion av vilka beståndsdelar som 

respektive byggnadsdel består av. 

 

Figur 1 Fritidshuset 

Energiförbrukning 

Fritidshuset hade 2010 en årlig energiförbrukning på närmare 9000 kWh/år. Detta ger i sin tur 

en energianvändning på 250 kWh/m2 och år. Dessa siffror kommer efter tre månaders 

användning, sommartid.  

Uppvärmningssystem 

Fritidshuset har nyligen utrustats med en luftvärmepump av typ HE9LKE, Panasonic Inverter. 

Denna värmekälla installerades dock efter det att ovan redovisad energiförbrukning noterades. 

Utöver denna uppvärmningskälla finns i nuläget även två verksamma elradiatorer placerade i 

vardagsrum samt i sovalkov.  
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Tak 

Taket är en kallvind med takbjälklag. Yttertaket är bestående av takstolar, råspont, tjärpapp, 

strö- och bärläkt samt tegelpannor. Bjälklaget är isolerat med ett lager träspån, detta närmare 

140 mm i tjocklek. Bjälklagets bärande del består av 45*140-virke med ett centrumavstånd på 

600 mm. Innertak består av en träpanel på 22 mm. 

I och med det att elvärme installerats i fritidshuset har den tidigare frekventa användningen av 

eldstaden nu avtagit. Detta leder i 

sin tur till att den uppvärmning 

som skorstenen tidigare försåg 

kallvinden med nu likaså har 

försvunnit.  Följaktligen ger detta 

en ökad risk för mögelangrepp. 

Skall vindsbjälklaget även 

tilläggsisoleras bör undersökning 

ske kring huruvida mögelangrepp 

är något att vänta. (SP 2012a) 

För nyproducerade hus 

rekommenderar 

energimyndigheten att vindsbjälklaget isoleras med 400-500 millimeter isoleringsmaterial. 

Det är även den del av huset som bör ha det lägsta U-värdet, detta med tanke på det kända 

faktum att värmen stiger uppåt. (Energimyndigheten, 2012) 

För äldre bostäder kan denna mängd isolering vara väldigt kostsam. Sven Lundstedt skriver i 

sin artikel ”Tilläggsisolera – men inte för mycket”, 2005, att en tjocklek av 350 mm modernt 

isoleringsmaterial är fullt tillfredställande ur isoleringssynpunkt. 

Vägg 

Väggen är uppbyggd av en bärande 

plankstomme, ungefär 70 mm tjockt. 

På insidan följer sedan ett lager 

råspont, 22 mm, varpå den klätts med 

tapet. Utsidan har försetts med 

spiklist, 20 mm, samt fasadpanel, 22 

mm. 

 

 

Vid tilläggsisolering av en tidigare 

oisolerad byggnadsdel bör detta göras 

med omsorg. Om utvändig tilläggsisolering görs leder detta till att den bärande detaljen 

kommer till den varmare delen av konstruktionen. En risk vid utvändig tilläggsisolering är att 

eventuella reglar som bär upp utvändig tilläggsisolering blir utsatta för ett kyligare klimat. 

Figur 2 Kallvind 

                Figur 3 Väggsektion 
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Lämpligast bör därför kontinuerliga isolerskivor användas.  

Alternativet, att istället isolera insidan, utsätter istället bärande detalj för en större del kyla 

vilket i sin tur ökar risken för mögel i en mer betydande byggnadsdel. (SP 2012b) 

Då väggen öppnades kunde den bärande stommen konstateras vara plankstomme. Denna 

undersökning gjordes på flera olika väggar, här redovisade efter väderstreck söder, öster och 

norr. Söderväggen kunde konstateras som en mer traditionell vägg bestående av plankstomme 

som grund. Detta med sina karakteristiska träskikt utmärkande för den tid då fritidshuset 

restes. Norrväggen hade efter renoveringen på 70-talet försetts med en 5 mm bred cellplast 

precis innanför den invändiga träklädseln. Likaså har väggen i öst, troligen vid utbyggnaden 

på 40-talet, försetts med 5 mm cellplast. På denna vägg var cellplasten istället placerad på 

plankstommens utsida. 

Vanligt tillvägagångssätt för plankstomme som inte är reveterad är att existerande 

fasadklädsel tas ner, man monterar reglar kombinerat med mellanliggande isolering, 

vindskydd monteras följt av luftspalt och ny fasadbeklädnad. (Swedisol, 2009)  

Om fasaden är önskvärd att bevara bör det först och främst konstateras huruvida den är 

vindtät eller ej. Om detta är fallet bör fokus istället läggas på vindsbjälklaget där en 

tilläggsisolering är det som ger mest valuta för pengarna. (Berggren, L., Franzén, A. 2002) 

Grund 

Bottenbjälklag med uteluftsventilerad krypgrund utgör idag fritidshusets grund. Bjälklaget har 

undertill klätts med 22 mm tjockt virke. Denna detaljs främsta funktion är att förhindra 

träspånet, 100 mm, från att spridas för vinden. Bjälklaget består av 45*140-virke. På detta har 

sedan träplank lagts. 

Ett problem med denna typ av grund 

är markens värmetröghet. Denna 

faktor ger att klimatet inne i 

kryprummet inte följer uteluftens. 

Detta ger i sin tur att luften i 

kryprummet sommartid kan hålla en 

lägre temperatur än uteluften.  

Detta kan i sin tur leda till att den 

relativa fuktigheten stiger upp till 100 

procent.  

För att förhindra att detta ger problem kan flera åtgärder göras. Bland annat kan man använda 

material som är rena och därmed mer resistenta mot mögelpåväxt jämfört med smutsiga 

material. (SP 2012c) 

  

               Figur 4 Grund 
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En uteluftsventilerad krypgrund från 1900-talets början bör tilläggsisoleras med observation 

för framtida fuktproblem. Detta på grund av den tidigare inte lika täta konstruktionen som 

släppte ner mer värme från byggnadens insida ner till krypgrunden. Om inte lika stor mängd 

värme tillförs krypgrunden kan detta i sin tur leda till att den uteluft som tillkommer från 

grundens olika ventilationsanordningar snabbt kyls ned från den kalla marken och i sin tur ger 

en olämpligt hög andel (75-80 %) fukt i luften. För att förhindra denna typ av konsekvens kan 

bland annat marken inom krypgrunden täckas med en byggfolie. Detta för att förhindra 

fukttillskott från marken. Byggfolien bör sedan även täckas med för ändamålet lämplig 

krypgrundsisolering. Isoleringen kommer sedan att fungera som kondensspärr, en stabilisator 

för luftfuktigheten samt ångbroms. (LFS, 2012) 

Vanligen bör även tilläggsisolering kombineras med installation av hygrometerstation i 

krypgrunden. Detta för att ha möjlighet att kontrollera det nya klimat som erhålls efter 

renovering. Eventuellt kan avfuktare vara nödvändig. 

Bottenbjälklaget kan lämpligen tilläggsisoleras genom att isoleringsmaterialet fästs i 

blindbotten. Denna typ av åtgärd ger inte bara byggnadsdelen en bättre isolerande funktion 

utan tillför även en ökad fuktsäkerhet. (Svenskt trä, 2012) 

Fönster och dörrar 

Befintliga fönster- och dörrpartiers egenskaper har på grund av bristande information 

uppskattats och konstaterats efter vad som anses generella värden för den tiden då fritidshuset 

restes. Dock bör här nämnas att förlusterna genom fönster brukar motsvara cirka 10 procent 

av de totala förlusterna i en byggnad.( Ohlén, 2005)  

Den ursprungliga konstruktionen är idag utrustad med två ytterdörrar. De renoverade 

alternativen som presenteras i rapporten har däremot endast en. 

U-värde för dörrpartier har antagits till 1,5 (Energimyndigheten, 2009) och U-värde för 

fönster antas uppnå 2,7 (energifonster.nu). 
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2 Metod 

2.1 Genomförande 

Här följer en förklaring kring studiens olika stadier. Utifrån de undersökningar som gjorts på 

fritidshusets väggar, tak och bjälklag kan det konstateras att olika generationer har genomfört 

individuella typer av lösningar på fritidshusets utformning. Lösningar som för stunden ansetts 

lämpliga men som nu försvårar konstateranden av säkra indata. Indata som vidare beräkningar 

kan baseras på. För att ha möjlighet att konstatera indata till sådana beräkningar samt 

åstadkomma ett resultat som kan tillämpas på andra liknande konstruktioner kommer ett 

typhus att utformas. Typhuset kommer att utformas rent konstruktionsmässigt efter uppgifter 

kring hus från 1900-talets början med plankstomme från faktabanken på Stockholms 

Länsmuseums hemsida. 

För att vidare underlätta undersökningens början kommer direkt ett antagande av erforderlig 

tilläggsisolering att presenteras. Denna uppskattade mängd härleds från literaturstudier och 

redan konstaterade slutsatser från vad andra mer erfarna individer anser kan ses som en 

lämplig start.  

I och med dagens miljömedvetenhet med tanke på olika materialval kommer även flera olika 

isoleringsmaterial att prövas. De olika isoleringsmaterial som kommer att undersökas är 

cellplast, cellulosafiber, hampaisolering samt mineralull. Observera dock redan nu att med 

tanke på de olika isoleringsmaterialens lambda-värde och kostnad är det redan nu enkelt att 

konstatera att antingen mineralull eller cellplast lämpar sig bäst. De andra två tas med för att 

visa hur mycket de olika materialen faktiskt skiljer sig åt. 

De olika renoveringsalternativen kommer sedan att testas med hjälp av olika verktyg för att i 

sin tur ge möjligheten till att konstatera vilken typ som kan anses som den vinnande, då med 

tanke på energikonsumtion, ekonomi och fukt. De verktyg som kommer att användas för att 

pröva dessa tre kvalifikationer är VIP-energy för energimässig kontroll, LCC-beräkning för 

ekonomisk kontroll samt en temperatur- och fuktberäkning för de byggnadsdelar som kommer 

i direkt kontakt med både inne- och uteklimat. 

Typhuset behandlas i ett energisimuleringsprogram, VIP-energy. VIP-energy kan simulera de 

energibehov som behövs för att hålla en konstruktion bebolig med tanke på energibehov. 

Undersökningen tar då hänsyn till rådande klimat, vilken typ av uppvärmning som bostaden 

har samt vilken typ av isolering och dess tjocklek i golv, vägg och tak. Resultaten från denna 

undersökning hjälper sedan till att bestämma erforderlig mängd isolering i tak, vägg samt 

golv.  

De redovisningar som simuleringsprogrammet bifogar med avseende på energi kommer att 

undersökas i fukt- och temperaturberäkningar för de olika materialen i vägg, golv samt tak. 

Dessa beräkningar baseras på de olika materialens förmåga att binda fukt samt vilken fukthalt 

de klarar av utan att riskera att bli drabbade av mögelangrepp.  

Slutligen kommer investeringens lönsamhet att konstateras med hjälp av en LCC-beräkning. 

En LCC-beräkning tar hänsyn till alla utgifter under ett materials livstid, detta för att i förväg 

kunna kontrollera om investeringen rent ekonomiskt är lönsam inom en längre period av tid.  
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2.2 Tilläggsisolering väggar 

För att möjliggöra en diskret typ av eldragning i hela stugan kommer insidan att reglas upp 

och isoleras med 45 mm tjockt material. Då detta skikt sedan kläs med invändig klädsel i form 

av gips eller, som här, spånskiva ger detta att eldragning ej blir synlig mer än i form av eluttag 

och strömbrytare. Utsidan erbjuder lite större valmöjlighet. Här kommer två olika alternativ 

att prövas för att konstatera hur mycket som faktiskt är lämpligt med avseende på fukt, energi 

och kostnad. De två olika alternativen på utsidan består av antingen 45 mm eller 70 mm tjockt 

isolerande skikt. (Swedisol, 2009) 

2.3 Tilläggsisolering grund/bottenbjälklag 

Krypgrundens grundbotten kommer att kläs med byggfolie, detta för att kontrollera den 

eventuella fuktvandring som kommer av sommarens varmare temperaturer. Vidare kommer 

även bottenbjälklaget att tilläggsisoleras, 70mm, dikt an mot blindbottens undersida. Detta då 

en byggnads samtliga bjälklag skall vara de delar som håller det lägsta U-värdet.  Det 

ursprungliga isoleringsmaterialet kommer även att avlägsnas för att lämna plats åt lämpligare 

typ av isoleringsmaterial. För att minska risken för tjällyft väljs inte att tilläggsisolera 

grundbotten. (Energimyndigheten, 2012) 

2.4 Tilläggsisolering vindsbjälklag 

Vindsbjälklaget kommer likaså det att förses med en tilläggsisolering, tjocklek 350mm 

(Lundstedt, S, 2005 ), plus det att sågspånet likaså här avlägsnas för att ge plats åt lämpligare 

typ av isoleringsmaterial.   

Anledningen till att sågspånet avlägsnas är dålig vetskap om vad som faktiskt döljs i denna 

del. Då endast okulär besiktning gjorts på stickprov finns inga garantier på att det faktiskt 

håller samma godtagbara kvalitet över hela bjälklaget. Sågspån fungerar även lämpligt som 

bostad för skadedjur av olika slag. Den större mängd isolering som här placeras kommer av 

den tendens som varm luft har, att stiga. 
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2.5 Avgränsningar 

Studien kommer att behandla olika lösningar till ombyggnation på klimatskalet. För att 

förhindra en allt för stor estetisk påverkan kommer tilläggsisoleringen på väggens utsida att 

begränsas till 70 mm. Invändig tilläggsisolering kommer att begränsas till 45 mm. Detta för 

att den redan begränsade boytan inte skall reduceras allt för mycket.  

Det energivärde som arbetet kommer utgå ifrån är dock ej erhållet efter installation av 

värmepump. Anledningen till att värdet trots allt bibehålls är att om renovering inte var 

aktuellt skulle inte heller värmepump installerats. 

Rapporten kommer även endast att angripa åtgärder gällande klimatskärmen. VVS- och 

eltekniska system kommer med andra ord inte att behandlas i rapporten. 

Med avseende på fuktkontroll kommer endast en beräkning baserad på stationära förhållanden 

att utföras genom vägg, golv samt vindsbjälklag. 

Endast materialkostnader och energikostnader kommer att undersökas, kostnader för att utföra 

arbetet kommer med andra ord ej att granskas.   
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3 Genomförande 
 

3.1 Typhusets utformning 

Typhusets utformning kommer att följa det faktiska fritidshusets ursprungliga konstruktion 

innan det att renoveringar och andra ingrepp förändrat mindre delar av fritidshusets 

klimatskärm. Fritidshusets ursprungliga struktur bestämmas dels med hjälp av okulära 

besiktningar men även via litterära faktastudier kring hur hus med bärande konstruktion 

plankstomme konstruerades i början av 1900-talet. 

 

Tabell 1 Typhusets nuvarande väggkonstruktion, redovisat från yttersta  

 

 

 

 

 

 

Vindsbjälklaget konstaterades från kallvinden bestå av träreglar, 45*140, liggande på s. 600 

mm. Mellan reglarna har bjälklaget försetts med träspån som isolering. 

 
Tabell 3 Typhusets nuvarande konstruktion av vindsbjälklag, redovisat från översta skikt  

 

 

 

 

 

  

Vägg Tjocklek (mm) 

    

Ute  

Träfasad  22 

Spikläkt 20 

Plankstomme 70 

Råspont 22 

Tapet 0,5 

Inne  

Vindsbjälklag Tjocklek (mm) 

    

Kallvind  

Reglar s.600 + Träspån 140 

Blindbotten 22 

Innertak 22 

Inne  
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Bottenbjälklagets utformning konstaterades liknande vindsbjälklaget. Detta efter det att golvet 

öppnats upp och inspektion skett.  

Tabell 4 Typhusets nuvarande konstruktion av bottenbjälklag, redovisat från inre skikt  

 

 

 

 

 

 

Den uteluftsventilerade krypgrunden har till skillnad från övriga konstruktionsdelar varit 

svårare att observera då grundmuren ej är försedd med inspektionslucka. Istället kommer här 

förhållanden att antas och de åtgärder som presenteras är lösningar som är lämpliga i samband 

med renoveringsarbeten, som då innebär tilläggsisolering av hela konstruktionen. 

  

Bottenbjälklag Tjocklek (mm) 

    

Inne  

Trägolv 22 

Spånskiva 22 

Reglar s.600 + Träspån 140 

Blindbotten 22 

Mark  

Figur 5 Luft/fuktvandring i 

uteluftsventilerad krypgrund 
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3.2 Energi 

VIP-energy 

Verktyget som här används är energisimuleringsprogrammet VIP-energy 1.5.6. Programmet 

beräknar energiförbrukningen för en byggnad med hjälp av olika faktorer som antingen är 

allmänt kända eller mätbara. De faktorer som spelar roll är fritidshusets olika delar, platsens 

klimat samt de olika typer av energi som förhåller sig i fritidshusets system. En simulering för 

grundfallet, dvs. hur fritidshusets energiförbrukning är idag, gjordes först. Erforderlig 

energimängd för värmesystemen jämfördes sedan med de olika alternativa lösningarna. 

Programmet erbjuder möjligheten till att konstruera byggdelar med antingen en-, två-, eller 

tredimensionella värmeflöden. För denna uppgift kan tredimensionella byggnadsdelar anses 

överflödiga och därför kommer de ej att användas. (VIP-energy 1.5.6 Manual) 

Bakgrunden till indata kommer här att beskrivas, indata som även kommer att sammanställas i 

bilaga 1 VIP-energy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Konstatera kvalifikationer för 

grundfall  

 

Lasdf 

l 

Jämför med alternativa 

lösningar 

Avgör lämpligaste 

alternativ med avseende på 

energiomsättning 

Figur 6 Utför beräkning i VIP-energy för 

icke renoverat typhus 
Figur 7 Utför beräkningar för renoverade 

alternativ, jämför med icke renoverat 

typhus 

Figur 6 Konstatera slutsats från tidigare 

uträkningar 
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Köldbryggor 

Köldbryggor förekommer vanligen kring dörrar och fönster beroende på att karmen har ett 

sämre U-värde än konstruktionen i övrigt. Köldbryggorna förekommer även vid syll, 

hammarband och i fritidshusets fyra hörn. (Wikipedia, 2012a) 

Köldbryggorna förs in i VIP-energy som tvådimensionella värmeflöden. Efter närmare okulär 

observation och undersökning fönster-, dörr, syll – samt hammarbandpartier av fritidshuset 

kunde dessa sammanställas och föras in i programmet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utöver de köldbryggor som figuren visar finns även dessa i vertikala led i hörn och runt 

dörrar. En mer ingående beskriven skiss över fritidshusets samtliga köldbryggor redovisas i 

bilaga 2 Köldbryggor. De köldbryggor som i skissen redovisas har bekräftats vid besiktning 

av byggnaden. Vid blåsiga dagar kan milt drag märkas om man närmar sig utmärkta 

positioner, runt fönster och dörr, vid möte av golv och tak samt vid möte av golv och vägg. 

Utritade köldbryggor runt fönster och dörr kommer av dålig tätning vid respektive dörr – och 

fönsterkarm. Köldbrygga längs med golv och tak kommer av det att väggen står på 

bottenbjälklaget samt vindsbjälklaget som vilar på väggen. Det enda som hindrar kall luft från 

att dra in i byggnaden är yttre panel. 

  

Figur 7 Köldbryggor 
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Klimat och allmänna indata 

Då fritidshuset ligger inom Karlstad kommun valdes här klimatort till Karlstad. Med 

hänvisning till tidigare redovisad fakta kring husets position med avseende på omgivande 

terräng sattes horisontvinkel till 15o på väggar vettande mot väst (följaktligen väst, nordväst 

och sydväst). 

På grund av fritidshusets fritt exponerade läge valdes vindhastighetens påverkan av 

fastigheten till 95 %. 

Lufttrycket för Karlstad ligger runt 1000 hPa, i undersökningen antogs den dock vara exakt 

1000 hPa. (Väderstation Karlstad, 2012) 

Med hänvisning till uppskattning av omkringliggande markytas genomsnittliga färg samt 

normala värden uppskattades solreflektion från mark uppnå 35 %. 

Bostadens golvarea avrundades till 36 m2. 

Energi och driftfall 

Fritidshusets processenergi konstaterades att endast bestå av verksamhetsenergi då fastigheten 

är privat och därmed inte förser belysning till allmänna ytor. Den vattenpump som är verksam 

inom fastigheten ansågs även den vara försumbar i frågan. (Boverket, 2009) 

Av den totala mängden energi bostaden omsätter per kvadratmeter uppskattades 2,28 W/m2 

att åtgå till uppvärmningen av tappvarmvatten. Återstående del av energiomsättning 

fördelades sedan upp mellan extern verksamhetsenergi samt verksamhetsenergi som bidrar till 

fritidshusets energibalans. Fördelningen antogs till 70 % till rumsluft och resterande 30 % 

som extern. (Sveby, 2009) 

Andelen tillförd personvärme konstaterades till ungefär 1,3 W/m2 och person. (Sveby, 2009) 

Med hänvisning till bostadens begränsade boarea ansågs två inneboende som ett rimligt 

antagande för denna undersökning. 

Rumstemperaturer för bostaden antogs pendla mellan högst 23 oC och lägst 19 oC. 

Ventilationssystem 

I avseende att följa det undersökta fritidshusets ventilationssystem har självdrag konstaterats 

som ventilationskälla.  Självdragets flöde antas uppnå 0,25 l/s, m2. (Boverket, 2007) 

Värmepump 

Värmepumpen Panasonic Inverter HE9JKE skall enligt erhållen data från producent erbjuda 

en maximal värmeeffekt på 6,5 kW, COP-faktor 5,22, samt en maximal kyleffekt på 3 kW, 

EER-faktor 5,1. (Panasonic, 2012) 

  

Figur 8Köldbrygga Hörn 
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Fönster- och dörrpartier grundfall 

Båda dessa typer av hålutfyllnader har antagits ha en otäthetsfaktor på 2 l/s, m2. (Sandberg, 

P.I., Sikander, E., Wahlgren P., Larsson, B.2007) 

U-värdet är, som tidigare nämnts för fönster respektive dörrar: 2,7 W/m2, K samt 1,5 W/m2, 

K. 

Alternativ utformning på byggdelar 

Redovisade exempel på tilläggsisolering kommer dels av rekommendationer från Swedisols 

faktablad ”Att tilläggsisolera” samt från behovet att erhålla utrymme för nydragen el. För att 

förhindra en allt för stor påverkan på byggnadens utseende begränsas den utvändiga 

tilläggsisoleringen till 70 millimeter. För att undvika stor förlust på invändig boyta som följd 

av ”indragna väggar” begränsas invändig tilläggsisolering till 45 millimeter. 

Tabell 5 Förslag 1 Konstruktionsförslag för tilläggsisolerad vägg, sammanlagt 90 millimeter isolerande skikt 

För alternativ 1 på väggar 

tilläggsisoleras både in- och utsidan 

med 45 millimeter 

isoleringsmaterial. Det enda som 

egentligen behålls från den 

ursprungliga konstruktionen är den 

bärande plankstommen. Tabellen 

redovisar inte heller det valfria skikt 

av inre beklädnad, detta för att 

erbjuda ett ”friare” resultat där 

betydelsen huruvida exempelvis tapet 

eller färg väljs som ytbehandling tas 

bort från ekvationen.  

Tabell 6 Förslag 2 Konstruktionsförslag för tilläggsisolerad vägg, sammanlagt 115 millimeter isolerande skikt  

 

 

Alternativ 2 för vägg innebär endast 

till skillnad från alternativ 1 att det 

yttre isoleringsskiktet nu istället 

bygger 70 millimeter i djup. 

 

 

 

  

Alternativ 1 Vägg Tjocklek (mm) 

    

Ute  

Träfasad + Luftspalt 27 

Vindduk ~1 

Reglar s.600 + Isoleringsmaterial 45 

Plankstomme 70 

Reglar s.600 + Isoleringsmaterial 45 

Spånskiva 22 

Inne  

Alternativ 2 Vägg Tjocklek (mm) 

    

Ute  

Träfasad + Luftspalt 27 

Vindduk ~1 

Reglar s.600 + Isoleringsmaterial 70 

Plankstomme 70 

Reglar s.600 + Isoleringsmaterial 45 

Spånskiva 22 

Inne  
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De två ovan redovisade alternativen kommer även att prövas med olika typer av 

isoleringsmaterial. Det fyra olika alternativen som i rapporten kommer att behandlas är 

cellplast, cellulosafiber, hampaisolering samt mineralull. 

Förändringar på fönster- och dörrpartier i de renoverade alternativen är att respektive parti 

har i och med byte fått ett lämpligare U-värde(fönster1.2 W/m2, K och dörr 0.9 W/m2, K). 

Otäthetsfaktorn har även minskats till 0,8 l/s, m2. (Sandberg, P.I., Sikander, E., Wahlgren P., 

Larsson, B.2007)  
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3.3 Fukt 

För att kontrollera de fuktförhållanden som kommer att utsätta det kommande 

permanentboendet för prövningar i framtida bruk kommer en temperatur- och fuktkontroll 

göras i väggarna, detta gjort med genomsnittliga värden för platsen.  Denna kontroll har gjorts 

för både sommar- och vinterklimat.  

Fuktberäkningen baseras på fuktens transport genom de olika materialen i respektive 

byggnadsdel. Materialens värmekonduktivitet sätts i förhållande till existerande inne- och 

uteklimat för att därigenom erhålla kunskap om huruvida det kritiska fukttillståndet i något av 

materialen kan ses som alarmerande för dess fortsatta funktion. Detta ger i sin tur möjligheten 

att konstatera huruvida materialet riskerar att utsättas för kritiska fuktförhållanden, det vill 

säga fuktförhållanden som kan komma att leda till mikrobiologisk tillväxt (mögel). 

 Dock baseras beräkningen på stationära förhållanden, det vill säga att temperaturen omkring 

undersökt konstruktionsdel sägs vara stabila. Denna typ av beräkning med förenklade 

förutsättningar ger följaktligen även endast en begränsad upplysning om hur det verkliga 

förhållandet är. Resultatet kommer därför att diskuteras för att avgöra vilken typ av 

materialkombination som är lämpligast för ändamålet. (Petersson, 2006) 

De mest gynnsamma temperaturerna för mögelväxt är mellan +2°C och +25°C. (Astma- och 

allergiförbundet, 2012). 

Tabell 7 Kritiskt fukttillstånd för olika byggnadsmaterial som ingår i byggnadsdelar 

Materialgrupp Kritiskt fukttillstånd 

(% RF) 

Trä 75-80 

Mineralull 90-95 

Cellplast 90-95 

Cellulosafiber 75-80 

Hampaisolering                           75*      (antaget värde) 
 

Tabell 8 Värmekonduktivitet för olika byggnadsmaterial dom ingår i byggnadsdelar 

Materialgrupp Värmekonduktivitet 

(W/mK) 

Trä 0,14 

Mineralull 0,036 

Cellplast 0,038 

Cellulosafiber 0,038 

Hampaisolering 0,038 
 

Tabell 92 Värmeövergångsmotstånd Rsi och Rse för byggnaden 

Byggnadsdel Rsi Rse 

Vägg 0,13 0,04 

Tak 0,10 0,04 

Golv 0,17 0,04 
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Tabell 10 Ånggenomsläpplighet för olika byggnadsmaterial som påverkar bostadsytans klimat  

Materialgrupp Ånggenomsläpplighet 

(10-6m2/s) 

Trä 0,2 

Spånskiva 0,5 

Mineralull 15 

Cellplast 0,6  

Cellulosafiber 14 

Hampaisolering 10 

 

En undersökning kring hur fukt vandrar mellan ute, inne, grund och kallvind har även utförts 

för fritidshusets aktuella konstruktion. Denna undersökning utfördes med hjälp av 

hygrometerstation och tre separata fjärrstationer. Huvudstationen, med funktionen att både 

visa egna resultat men även att presentera fjärrstationernas, placerades i fritidshusets 

vardagsrum. Fjärrstationerna placerades ut på kallvinden, i krypgrunden samt utomhus. 

Redovisade värden, temperatur och relativ fukthalt, avlästes tre gånger dagligen för att erhålla 

ett godtagbart medelvärde över dagens olika klimatförhållanden. De tider som valdes för 

observation var i intervall om sex timmar med start 07.00 och slut 19.00, det vill säga tre 

avläsningar dagligen. Detta utfördes under en period om åtta dagar, 16/3 – 23/3 2012. 

Erhållna värden för temperatur respektive relativ fuktighet sammanställdes sedan så att ett 

genomsnittligt värde för respektive tidpunkt erhölls. 

 

Tabell 11 Medelvärde Temperatur & Relativ Fukthalt för perioden 16/3-23/3 

 Inne Ute Vind Grund 

 Temp 

(°C) 

RF  

(%) 

Temp 

(°C) 

RF  

(%) 

Temp 

(°C) 

RF  

(%) 

Temp 

(°C) 

RF  

(%) 

07.00 16 37 2 73 6 63 4 78 

13.00 21 25 9 60 11 63 6 72 

19.00 18 36 6 64 10 58 6 74 

 

Dessa värden infördes sedan i ett Mollierdiagram för fuktig luft, för att i sin tur ge uppgift om 

förhållandet vikt vatten per vikt luft. 

Tabell 123 Förhållandet fukt i luft, genomsnitt från utförd undersökning 

 Inne Ute Vind Grund 

 (Kg fukt/kg luft) (Kg fukt/kg luft) (Kg fukt/kg luft) (Kg fukt/kg luft) 

07.00 0,007 0,003 0,004 0,004 

13.00 0,009 0,006 0,006 0,005 

19.00 0,009 0,0045 0,006 0,005 

 

Uträkningar av fuktvärden kommer att presenteras i bilaga 3 Fuktberäkningar.  
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3.4 Ekonomi 

Livscykelkostnad 

För att konstatera vilken tjocklek av tilläggsisolering som ger framtida ekonomiska fördelar 

skall alternativens livscykelkostnad undersökas. Livscykelkostnad, hädanefter kallad LCC, tar 

hänsyn till samtliga kostnader som uppstår under produktens kalkylerade livstid. (Löf, M. 

2011) I detta fall kommer typhusets framtida energikonsumtion kombinerat med eventuella 

renoveringsarbeten att vägas gentemot de kostnader som idag existerar.  

Beroende på vad det är för investering som skall göras varierar kalkyltiden för produkten. När 

det gäller en nyproduktion av en klimatskärm sätts 50 år som beräknad livslängd. När det nu 

istället handlar om ett renoveringsarbete sätts kalkyltiden till 30 år. (Löf, M. 2011) 

LCC är summan av utgifter för investering, drift, underhåll samt avveckling och kan enkelt 

definieras liksom följande: 

𝐿𝐶𝐶 = 𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 + 𝐿𝐶𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 + 𝐿𝐶𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 + 𝐿𝐶𝐶ö𝑣𝑟𝑖𝑔𝑡 − 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 

Grundinvestering anger det kapital som krävs för materialkostnader och monteringsarbete. 

Den driftkostnad som byggnaden har med tanke på värmeenergibehov utgörs i formeln ovan 

som energi. Det eventuella ekonomiskt krävande underhåll som kan komma att väntas under 

kalkylperioden adderas även det till de tidigare två nämnda. Slutligen subtraheras summan av 

dessa tre med det restvärde som produkten väntas ha efter kalkylperiodens slut.  

(Löf, M. 2011) 

Redovisning av nettovärmebehov för de olika renoveringsalternativen 

Tabell 13 Energidata för LCC-kalkyl fall 1, indata från gjord undersökning i VIP-energy 

Isolering (45+45) Grundfal

l 

Cellplas

t 

Cellulosafibe

r 

Hampaisolerin

g 

Mineralul

l 

Area (m2) 36 34,9 34,9 34,9 34,9 

Nettovärmebeho

v (kWh/m2, år) 

230,32 65,61 63,17 73,40 60,46 

Energipris 

(kr/kWh) 

1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

Driftkostnad 

(kr/år) 

8540 2358 2271 2639 2173 
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Tabell 14 Energidata för LCC-kalkyl fall 2 

Isolering (70+45) Grundfal

l 

Cellplas

t 

Cellulosafibe

r 

Hampaisolerin

g 

Mineralul

l 

Area (m2) 36 34,9 34,9 34,9 34,9 

Nettovärmebeho

v (kWh/m2, år) 

230,32 59,66 62,53 66,45 53,67 

Energipris 

(kr/kWh) 

1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

Driftkostnad 

(kr/år) 

8540 2145 2248 2389 1929 

 

Observera den minskade arean för de olika alternativen till grundexemplet. Denna 

förminskning beror på det faktum att insidan tilläggsisoleras med 45 millimeter. 

Den nominella räntan har uppskattats ligga närmare 3,5 %. Uppgifterna kommer då från 

Handelsbanken, Linköping och de har uppskattats med en bostad i Linköping som säkerhet. 

Inflationen sätts till 1,3 %. (SCB, 2012) 

Energikostnaden har enligt existerande avtal med Fortum valts till 1,03 kr/kWh. 

Enligt avgiftsundersökningen ”Nils Holgersson” är den uppskattade energiprisökningen 4,1 

%.  

Investeringskostnader 

För att LCC-beräkningen för de olika alternativen skall kunna konstateras lämpliga eller ej 

kommer de att jämföras med dagsläget som ett grundfall. För grundfallet ses 

investeringskostnaden som noll. 

Materialkostnader som tillsammans utgör del i direkta kostnader vid ombyggnation kommer 

från prisuppgifter redovisade i bilaga 4 Ekonomi. 

Materialbehov 

Erforderlig mängd virke och isolering beräknas med hjälp av ritning. Observera att en viss 

mängd spill räknas med. För nödvändig mängd isolering bortses plats för reglar och för reglar 

bortses plats för fönster och dörr. Sovalkovens takhöjd har även bestämts till att följa 

bostadens övriga rum, 2.55m. Redovisade mängder är även avrundade upp till närmaste 

heltal. Detta för att öka kontrollens säkerhet. 

Invändig isoleringsyta:   62 m2 

Invändigt virke:  134 m 

Invändig klädsel:  62 m2 

 

Vind- och bottenbjälklag: 36 m2 + 36 m2 

Utvändig isoleringsyta:  86 m2 

Utvändigt virke:  168 m 

Utvändig klädsel:  400 m á 22x120 plus 400 m á 22x145 

Utvändigt vindskydd:  40 m 
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Tabell 18 Total materialkostnad för de olika alternativen 

Alternativ Pris (kr) 

Cellplast 45 131325 

Cellplast 70 133420 

Cellulosafiber 45 145719 

Cellulosafiber 70 149281 

Hampaisolering 45 178119 

Hampaisolering 70 183904 

Mineralull 45 115092 

Mineralull 70 116716 

 

Utgifter för fästdon av olika typer, syll- och drevisolering samt ytbehandling har här 

uppskattats till att bli 10 procent av den övriga materialkostnaden.  

Payback-metoden 

För att vidare tydliggöra vilket alternativ som snabbast lönar sig har även återbetalningstiden 

kontrollerats. Återbetalningstiden, även kallad payback-tiden, innebär den tid som det tar för 

att investeringen skall betala sig själv. (Wikipedia, 2012b) 

För att erhålla tiden det tar innan en investering lönar sig (T) kan man dividera 

investeringskostnaden (I) med driftkostnaden för den ursprungliga konstruktionen (D0) 

subtraherat med driftkostnaden för den åtgärdade konstruktionen (Dx). 

𝑇 =
𝐼

𝐷0 − 𝐷𝑥
 

LCC-kalkylen och payback-metoden redovisas i bilaga 4 Ekonomi.  
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3 Resultat 

3.1 Energi 
Tabell 19 Resultat för energisimulering 

Alternativ Värmebehov 

Grundfall 8292 kWh/år 

Cellplast 45 2362 kWh/år 

Cellplast 70 2148 kWh/år 

Cellulosafiber 45 2527 kWh/år 

Cellulosafiber 70 2200 kWh/år 

Hampaisolering 45 2642 kWh/år 

Hampaisolering 70 2392 kWh/år 

Mineralull 45 2176 kWh/år 

Mineralull 70 1932 kWh/år 

 

Om jämförelse sker mot redovisat typhus kan samtliga alternativ omöjligt ses som annat än 

ytterst lämpliga då det i samtliga fall rör sig om en minskning av värmebehov med minst 31 

% (hampaisolering, alternativ 1). 

Rent energimässigt kan mineralull ses som det lämpligaste valet av isoleringsmaterial, då med 

tanke på värmebehov.  

Tabell 20 U-värden för respektive byggnadsdel 

Alternativ U-värde tak U-värde vägg U-värde grund 

Cellplast 45 0,076 0,329 0,180 

Cellplast 70 0,076 0,277 0,180 

Cellulosafiber 45 0,081 0,343 0,190 

Cellulosafiber 70 0,081 0,254 0,190 

Hampaisolering 45 0,094 0,329 0,217 

Hampaisolering 70 0,094 0,277 0,217 

Mineralull 45 0,080 0,338 0,188 

Mineralull 70 0,080 0,285 0,188 
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3.2 Fukt 

Här följer en redovisning av de resultat som konstaterats efter utförda beräkningar. Först 

följer en redovisning med anknytning till konstruktionens väggar att redovisas, sedan tak och 

sist golv. 

3.2.1 Fukt- och temperaturberäkning för vägg 

I detta avsnitt presenteras sammanfattade resultat kring kontroller för fukt- och 

temperaturförhållanden i väggens olika skikt. Vidare resultat kan i tabellform studeras i bilaga 

3 Fuktberäkningar. 

Alternativ 1, 45+45 mm cellplast 

Utifrån utförd beräkning kan sägas att detta alternativ lämpar sig som renoveringsalternativ då 

den relativa fukthalten aldrig når alarmerande halt för respektive material. Det som kan ses 

som oroande är värdet på relativ fukthalt i väggens yttre lager vintertid, relativ fukthalt 85%. 

Detta förhållande bör vara acceptabelt då utetemperaturen ej är fördelaktig för mögelväxt. 

Luftspalten ger även möjlighet för regelbunden ventilation vilket i sin tur även det förebygger 

mögelväxt. 

Alternativ 2, 45+70 mm cellplast 

Liksom alternativ 1 kan även alternativ 2 ses som lämpligt med cellplast som isolerande 

material. Återigen kan den relativa fukthalten anses som oroväckande men som tidigare 

nämnt bör ventilation och temperaturförhållanden förebygga eventuell mögelväxt. 

Alternativ 3, 45+45 mm cellulosafiber 

Cellulosafiber kan med hänvisning till utförd beräkning konstateras vara lämpligt som 

isoleringsmaterial. Även här närmar sig den relativa fukthalten en kritisk grad men följt av 

tidigare framfört resonemang bör detta inte innebära att konstruktionen tar skada. Den relativa 

fukthalten är även som högst i väggens yttre skikt, ett skikt som ej är bärande. 

Alternativ 4, 45+70 mm cellulosafiber 

Liksom cellplasten följer med ökad mängd isolering även en viss ökning med avseende på 

den relativa fuktigheten. Dock bör återigen regelbunden ventilation i väggens yttre skikt samt 

rådande temperatur minska risken för mögelangrepp. 

Alternativ 5, 45+45 mm hampaisolering 

För hampaisoleringen följer den relativa fuktigheten i helhet tidigare exempel och liksom 

tidigare kan de toppar som når en relativ fukthalt omkring 90 % konstateras som ofarliga på 

grund av ventilationsmöjligheter samt, för mögelväxt, ofördelaktiga temperaturförhållanden. 
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Alternativ 6, 45+70 mm hampaisolering 

Som alternativ 5 för hampaisolering har alternativ 6 även högst relativ fuktighet i de yttre 

skikten, sommartid 93 %. Detta kan med tanke på ventilation och temperatur ses som 

acceptabelt. 

Alternativ 7, 45+45 mm mineralull 

Risken för mögelangrepp kan efter utförd beräkning konstateras som liten. Det skikt som 

eventuellt skulle kunna vara i farozonen är den yttre träfasaden som vintertid har en relativ 

fuktighet på 91 %. Detta kan konstateras som en relativ liten risk med tanke på regelbunden 

ventilation samt låg temperatur. 

Alternativ 8, 45+70 mineralull 

Redovisade resultat för detta alternativ ger indikationer på att det endast vintertid samt i 

väggens yttre skikt som det eventuellt skulle leda till mögelangrepp på grund av hög relativ 

fukthalt. Detta kan bortses från med tanke på regelbunden ventilation samt ogynnsam 

temperatur för mögelväxt.  
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3.2.2 Fukt- och temperaturberäkning för vindsbjälklag 

Cellplast  

Vid kontroll av relativ fukthalt och temperatur med cellplast som isolerande material kan 

resultatet tolkas som ett gott sådant. De toppar som kan ses för den relativa fukthalten sker 

ovanför lagret tilläggsisolering på kallvinden. Dessa toppar bör dock inte ses som problem då 

närliggande material som sämst klarar en relativ fukthalt på över 70 % (trä, 75-80 %). Likaså 

är kallvinden regelbundet ventilerad vilken även förebygger en eventuell mögeltillväxt. 

Cellulosafiber 

Cellulosafibern kan efter utförd beräkning konstateras som lämplig typ av isolerande material. 

De toppar som nås med avseende på relativ fukthalt är utom farozon för mögelangrepp, då 

med hänvisning till rådande temperatur samt regelbunden ventilation. 

Hampaisolering 

Hampaisoleringen kan efter utförd beräkning ses som lämpligt val av isolerande material. 

Regelbunden ventilation av utsatta skikt samt ofördelaktiga temperaturförhållanden för 

mögelpåväxt gör detta alternativ som ett godtagbart sådant. 

Mineralull 

Den förändrande konstruktionen av vindsbjälklaget gav i fukt- och temperaturberäkningen för 

mineralull inga oroande resultat. Då den relativa fuktigheten närmar sig 63 % vintertid i 

tilläggsisoleringen kan detta ses som ofarligt, då med avseende på rådande klimat som ej är 

lämpligt för mögeltillväxt. 
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3.2.3 Fukt- och temperaturberäkning för bottenbjälklag 
 

Cellplast 

Erhållna värden för temperatur- och fuktförhållanden i de olika lagren kan sägas vara 

godtagbara. Blindbotten vintertid har dock ett ”RF”-värde som överskrider materialets 

förmåga att hantera fukt.  

Cellulosafiber 

Både cellulosafiber och hampaisolering erhåller ett högt värde på relativ fukthalt. Ett värde 

som för gällande årstid innebär isbildning. I övrigt är erhållna värden under kontroll. 

Hampaisolering 

Se kommentar om cellulosafiber. 

Mineralull 

Återigen är det mineralull som fungerar som den lämpligaste typen av isolerande material. 

Sommartid når den relativa fukthalten ett oroande värde på 74 % i blindbotten, ett värde som 

är max för vad materialet trä klarar.   
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3.3 Ekonomi 

LCC 

Om åtgärd ej görs kommer driftkostnader för typhuset att bli ungefär 350000 kr för 

kalkylperioden 30 år. 

Om åtgärd istället vidtas kommer samma summa att bli enligt följande: 

Alternativ 1 

 

Diagram 1 Redovisning för investeringsalternativens respektive lönsamhet Alt. 1 där x-axeln visar alternativet och y-

axeln den totala kostnaden efter 30 år 

Diagrammet ovan beskriver de fem olika alternativens totalkostnad (drift- och 

investeringskostnad) efter kalkylperiodens slut, där fall ett visar grundfallet, fall två visar 

cellplast, fall tre cellulosafiber, fall fyra hampafiber och fall fem mineralull. Här kan ses att 

alternativ fem, mineralull, är det alternativ som kostar minst och därmed även är det mest 

lönsamma alternativet av de fem.  
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Alternativ 2 

 

Diagram 2 Redovisning för investeringsalternativens respektive lönsamhet Alt. 1 där x-axeln visar alternativet och y-

axeln den totala kostnaden efter 30 år 

Diagrammet ovan beskriver som tidigare nämnt totalkostnaden för respektive 

isoleringsmaterial efter kalkylperiodens slut. Fall ett till fem är lika som tidigare redovisad 

graf. Likaså här kan mineralull ses som det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet. 
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Payback-metoden 

 

Diagram 3 Redovisning för respektive 90 millimeters isoleringsmaterials payback-tid 

Som här redovisas ses att samtliga material beräknas att klara återbetalningstiden på 30 år. 

Mineralull är dock den enda som kommer strax under 20 år, vilket även gör den till det 

alternativ som snabbast återbetalar sig. 
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Diagram4 Redovisning för respektive 115 millimeters isoleringsmaterial payback-tid 

För alternativ två är förhållandena mellan de olika alternativen ungefär desamma. Det bör 

anmärkas att detta lite dyrare investeringsalternativ med 115 mm isolering i slutändan, dvs. 

efter 30 år, beräknas vara det som lönat sig snabbast i samtliga fall. Återigen är det mineralull 

som är det alternativ som rent ekonomiskt här kan ses som lämpligast.  
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4 Diskussion 
Den befintliga konstruktionen i väggar, golv och tak har varit svår att fullständigt identifiera. 

Som ovan nämnts har tidigare ingrepp på fritidshuset lett till mindre förändringar. Exempelvis 

har observationer gjorts på det isoleringsmaterial som idag använts, sågspån. Den antagna 

tjockleken på 140 mm över hela bjälklaget kan konstateras som bristande då 

isoleringsmaterialet på flera ställen sjunkit ihop. Materialet består inte heller endast av 

sågspån, det har bland annat blandats ut med tegel- och cementrester. För att erhålla ett med 

verkligheten mer överensstämmande resultat skulle vidare ingrepp på fritidshuset behöva 

göras, ingrepp som i sin tur skulle påverka fritidshusets standard så att den inte längre skulle 

vara bebolig innan det att renovering genomförts. 

4.1 Isoleringsmaterial 

Att mineralull och cellplast skulle vara de lämpligare materialen för ändamålet kunde redan i 

arbetets tidigare skede konstateras då deras lambda-värde och pris är bättre än de andra 

alternativen. Undersökningen utfördes detta till trots för att ge en inblick i hur stor skillnad det 

faktiskt är. 

4.1 Alternativ 1 & 2 

Om jämförelse skulle göras mellan erhållna U-värden efter renovering med 45+70 mm 

mineralull och de rekommendationer som energimyndigheten erbjuder för klimatzon 2 

gällande U-värden i nybyggnationer kan följande konstateranden göras: 

Vindsbjälklaget som efter renovering erhöll ett U-värde på närmare 0,08 är bättre jämfört 

med det rekommenderade värdet 0,09. Om vidare tilläggsisolering gjorts skulle med detta 

även följa ett ännu lägre U-värde. Dock skulle detta även innebära en ökad 

investeringskostnad som i sin tur inte kan ses som hållbar rent ekonomiskt. 

Väggarna som efter renovering erhöll ett U-värde på 0,285 är en förbättring från det 

ursprungliga U-värdet på 0,855 men det är dock inte tillräckligt lågt för att klara 

energimyndighetens rekommendation vid nybyggnation, 0,13. Bland annat plankstommens 

stora del i byggnadsdelen leder till detta U-värde. De gränser av isoleringens tjocklek som 

bestämts av estetiska skäl är även de en anledning till det, i förhållande till 

energimyndighetens rekommendationer, höga U-värdet. Vid nybyggnation rekommenderas 

minst 200 mm isolering i vägg. Denna tjocklek är 85 mm mer än vad alternativ 2 föreslår.  

Bottenbjälklaget har efter renovering erhållit ett U-värde på 0,188. Detta värde överstiger det 

rekommenderade värdet på 0,11 något men med tanke på att detta är en renovering av en 

gammal konstruktion och de riktvärden som erbjuds från energimyndigheten gäller 

nybyggnationer kan detta ses som ett godtagbart resultat. 
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4.2 VIP-energy 

Redovisade indata för programmet har i flera fall uppskattats och antagits efter vad normen 

kan säga vara lämpliga värden. En djupare undersökning kring huset och dess läge kan 

mycket väl leda till att en del av dessa värden förändras.  

4.3 Fukt 

Som nämnt i genomförandet baseras redovisad beräkningsgång på stationära förhållanden. 

Det förhållandevis enkla tillvägagångssätt som tillämpas vid fuktkontroll skulle här kunna 

ifrågasättas. Med ett mer avancerat beräkningsprogram som exempelvis Wufi Light skulle 

resultaten för fuktberäkningen mer direkt kunna bidra till ett avgörande val med avseende på 

konstruktionsval. 

De beräkningar som i rapporten gjordes konstaterar att oavsett val av isolering bör det inte 

leda till mögelproblem i väggarna. De oroande värdena som sträcker sig över 80 % är i 

byggnadsdelens yttre skikt och kan därför även försummas på grund av regelbunden och låg 

temperatur vilket i sin tur i sig förebygger mögeltillväxt. 

Val av isoleringsmaterial i vindsbjälklaget kan efter gjord beräkning med avseende på fukt 

spela mindre roll då samtliga isoleringsmaterial klarar satta gränser för vad omkringliggande 

material skall klara, då med tanke på relativ fukthalt. Med avseende på temperatur från den 

yttre delen in till insida innertak kan däremot sägas att mineralull är det lämpligaste valet, 

dock med en marginal på blott 0,1°C i jämförelse med övriga isoleringsmaterial. 

Den beräkning som gav mest oroande resultat var utan tvekan kontrollen av beräknad 

temperatur och relativ fukthalt genom bottenbjälklaget. Här gav cellulosafiber och 

hampaisolering oroande höga värden i blindbotten, värden som använt program egentligen 

inte ville redovisa då materia ej kan förekomma till större del än 100 %. Dock har jag beslutat 

att redovisa siffrorna för att bestryka att enligt min kontroll bör de ej användas. Dock har 

förhållandet för kryprummet varit svårt att bestämma då exempelvis den byggfolie som skulle 

klä marken i kryprummet ej har tagits med i beräkningarna. Dock kan rapportens resultat som 

rapporten igenom mer eller mindre endast pekar på mineralull som lämpligast val lida mindre 

av detta val att ej ta hänsyn i beräkningarna till byggfolien. Visserligen gav cellplasten 

godtagbara värden i beräkningen men detta material har ej förmåga att tillfälligt förvara fukt. 

Detta är något som för all del kan ses som attraktivt på bottenbjälklagets undersida men att 

omge ett biologisk nedbrytbart material med cellplast som inte har någon förmåga att 

tillfälligt omhänderta fukt kan och bör endast ses som en riskfylld chansning. 
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Den fuktundersökning som företogs på plats med hjälp av hygrometer gav för all del 

intressant data för den period som undersökningen genomfördes. Dock hade dessa data varit 

mer givande om undersökningen utförts under en längre period, då för att åskådliggöra de 

förändringar som sker i förhållande till olika årstider. Detta hade i sin tur möjliggjort en mer 

personlig kontroll med direkt anknytning till renoveringsobjektets vägg, golv och tak både för 

sommar och vintertid. 

 

4.4 Ekonomi 

Vid beräkning av eventuell lönsamhet i LCC-kalkylen kan samtliga indata ses som svaga 

länkar. Den ränta som banken idag kan erbjuda är troligen inte den samma om ett år, 

inflationen som i kalkylen valdes till 1.3 % skiljer sig med en procentenhet från inflationen i 

december 2011, (SCB). 

För att utreda detta problem med osäkra indata kan payoff-metodens resultat studeras. De 

alternativ som inom kortast tid lönar sig har även störst sannolikhet att vara lönsamma oavsett 

förändring av indata. 

Om vidare känslighetsanalyser gjorts skulle även detta kunna styrka det val av 

tillvägagångssätt som för renoveringen kan anses lämpligast. 

4.5 Hållbar utveckling 

Arbetet bidrar till en hållbar utveckling på så vis att den utreder om det är ekonomiskt lönsamt 

att renovera ett fritishus klimatskal. Den visar att det inte är mycket som krävs för att 

byggnaden snart skall hushålla med energi på ett lämpligare  och snålare vis.  
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5 Slutsats 
För att erhålla en konstruktion med lägre energibehov bör konstruktionen förändras enligt 

alternativ 2 med mineralull som isoleringsmaterial. Typhusets specifika energianvändning 

sjunker från det oacceptabla 230 kWh/m2år till ett värde, 81 kWh/m2år, som underskrider 

rådande krav på 130 kWh/m2år. Dock leder ingreppet inte till att typhuset erhåller ett 

genomsnittligt U-värde som följer de rekommendationer som energimyndigheten ställer för 

nyproducerade bostäder. 

Tabell 4 Det alternativ som efter utförd beräkning anses lämpligast 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärdens lönsamhet har kontrollerats över en kalkyltid på 30 år och därmed konstaterats vara 

lönsam. Payoff infaller efter ungefär 18 år.  

Redovisat alternativ kan efter utförd fukt- och temperaturkontroll även sägas vara mögelsäkert 

med avseende på väggparti. Om renovering skall ske bör framför allt grund men även 

vindsutrymme undersökas med avseende på mögel. 

  

Alternativ 1 Vägg Tjocklek (mm) 

    

Ute  

Träfasad + Luftspalt 38 

Vindduk ~1 

Reglar s.600 + Mineralull 70 

Plankstomme 70 

Reglar s.600 + Mineralull 45 

Spånskiva 22 

Inne  
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6 Tackord 
Jag vill tacka min handledare Stefan Frodeson för viktig kritik och god handledning.   
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Bilaga 1: VIP-energy 

Horisontvinkel: 15% 

Vindhastighet: 95% 

Solreflektion från mark: 35% 

Golvarea (A-temp): 36m2 

Lägsta nivå: -0,14 m 

Högsta nivå: 2,55 m 

Otäthetsfaktor: 

Ursprunglig konstruktion  Alternativ konstruktion 

Grund:  1,6 l/s, m2    0,8 l/s, m2 

Vägg:  1,6 l/s, m2    0,8 l/s, m2 

Fönster    

& Dörr: 2,0 l/s, m2    0,8 l/s, m2  

Självdrag: 0,25 l/s, m2 

Byggnad 

Vägg syd: 8,2 m2 

Vägg nord: 9,1 m2 

Vägg väst: 11,3 m2 

Vägg öst: 12,7 m2 

Driftfall 

Verksamhetsenergi:  

Till rumsluft   Extern 

18,35 W/m2    7,87 W/m2 

Personvärme: 2x1,3 W/m2 

Rumstemperatur: 

Högsta    Lägsta 

23°C    19°C 
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Värmepump 

Driftpunkt 1:   Driftpunkt 2: 

Utetemp:  -20°C   Utetemp: 20°C 

Effekt: 6500W   Effekt: 3000W 

COP: 5,22   EER: 5,1 

  Stopptemp: -50°C 
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Bilaga 2: Köldbryggor 

Ursprunglig konstruktion 

 

 

 

  

Figur B1 Köldbrygga hörn       Temperaturfördelning 

Figur B2 Köldbrygga tak/vägg     Temperaturfördelning 

Figur B3 Köldbrygga golv/vägg     Temperaturfördelning 

Figur B4 Köldbrygga smyg Temperaturfördelning 
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Alternativ 2 Mineralull 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur B5 Köldbrygga hörn Temperaturfördelning 

Figur B6 Köldbrygga tak/vägg Temperaturfördelning 

Figur B8 Köldbrygga golv/vägg Temperaturfördelning 

Figur B7 Köldbrygga smyg Temperaturfördelning 
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Bilaga 3 Fuktberäkningar 

Nomenklatur och formler 

𝐝𝐢𝐦(𝑚) = 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑡𝑗𝑜𝑐𝑘𝑙𝑒𝑘, 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 

 

𝝀 (
W

mK
) = värmekonduktivitet, 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 

 

𝑹 𝒔𝒊 (
𝑚2𝐾

𝑊
) = 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑 𝑝å 𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡𝑒𝑡𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎 

 

𝜟𝑻 = temperaturskillnad 

 

𝑻 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 

 

𝑽 𝒊 (
𝑔

𝑚3
) = å𝑛𝑔ℎ𝑎𝑙𝑡 𝑖 𝑖𝑛𝑜𝑚ℎ𝑢𝑠𝑙𝑢𝑓𝑡 

 

𝜟𝑽 (
𝑔

𝑚3
) = 𝑓𝑢𝑘𝑡𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡 𝑖𝑛𝑜𝑚ℎ𝑢𝑠 

 

 𝑽𝒔 (
𝑔

𝑚3
) = 𝑚ä𝑡𝑡𝑛𝑎𝑑𝑠å𝑛𝑔ℎ𝑎𝑙𝑡 

 

𝜹 (
𝑚2

𝑠
) = å𝑛𝑔𝑔𝑒𝑛𝑜𝑛𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡, 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 

 

𝒁 (
𝑠

𝑚
) =  å𝑛𝑔𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑 

 

𝑹𝑭(%) = 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑓𝑢𝑘𝑡ℎ𝑎𝑙𝑡 

 

𝑹𝒔 =
𝒅𝒊𝒎

𝝀 
       𝜟𝑽 = 𝑽𝒊 − 𝑽𝒔       𝒁 =

𝒅𝒊𝒎

𝜹 
       𝑹𝑭 =

𝑽𝒊

𝑽𝒔
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Alternativ 2 Mineralull, sommar 

Tabell C1 Fukt- och temperaturberäkning; Mineralull alt.2, vägg, sommar 

Sommar dim λ 𝑹𝒔 ΔT T Vs δ Z ΔV 𝑽 𝒊 RF 

  m W/mk m2K/W °C °C g/m3 m2/s s/m g/m3 g/m3 %  

Ute         
16 13,87       

9,984 72% 

Rse     0,040 0,06 
16,1 13,91 

      
9,984 72% 

Fasad, trä 0,022 0,14 0,157 0,23 
16,3 14,09 

2,00E-
07 

1,1E+05 0,152337 
10,136 72% 

Luftspalt 0,005     0,00 
16,3 14,09 

    0 
10,136 72% 

Mineralull 0,07 0,036 1,944 2,79 
19,1 16,46 

1,50E-
05 

4,7E+03 0,0065 
10,143 62% 

Plankstomme 0,07 0,14 0,500 0,72 
19,8 17,12 

2,0E-07 3,5E+05 0,4847 
10,628 62% 

Mineralull 0,045 0,036 1,250 1,79 
21,6 18,83 

1,5E-05 3,0E+03 0,0042 
10,632 56% 

Spånskiva 0,022 0,14 0,157 0,23 
21,8 19,05 

2,0E-07 1,1E+05 0,1523 
10,784 57% 

Rsi     0,130 0,19 
0,1867 4,90 

      
    

Inne         22         
    

Summa:     4,178 6,00       5,78E+05 0,8     

            

Månad Juli           

Ort Karlstad          

Utetemp 16 °C          

Innetemp 22 °C          

RF 72%           

Fukttillskott 0,8 g/m3          
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Alternativ 2 Mineralull, vinter 

Tabell C2 Fukt- och temperaturberäkning; Mineralull alt.2, vägg, vinter 

Vinter dim λ 𝑹𝒔 ΔT T Vs δ Z ΔV 𝑽 𝒊 RF 

  m W/mk m2K/W °C °C g/m3 m2/s s/m g/m3 g/m3 %  

Ute         
-7 2,71       

1,954 72% 

Rse     0,040 0,28 
-6,7 2,78 

      
1,954 70% 

Fasad, trä 0,022 0,14 0,157 1,09 
-5,6 3,06 

2,00E-
07 

1,1E+05 0,859935 
2,814 92% 

Luftspalt 0,005     0,00 
-5,6 3,06 

    0 
2,814 92% 

Mineralull 0,07 0,036 1,944 13,50 
7,9 8,43 

1,50E-
05 

4,7E+03 0,0365 
2,851 34% 

Plankstomme 0,07 0,14 0,500 3,47 
11,3 10,51 

2,0E-07 3,5E+05 2,7362 
5,587 53% 

Mineralull 0,045 0,036 1,250 8,68 
20,0 17,31 

1,5E-05 3,0E+03 0,0235 
5,610 32% 

Spånskiva 0,022 0,14 0,157 1,09 
21,1 18,35 

5,0E-07 4,4E+04 0,3440 
5,954 32% 

Rsi     0,130 0,90 
0,9022 5,18 

      
    

Inne         22         
    

Summa:     4,178 29,00       5,12E+05 4     

            

Månad Januari           

Ort Karlstad          

Utetemp -7 °C          

Innetemp 22 °C          

RF 72%           

Fukttillskott 4 g/m3          
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Mineralull Golv, sommar 

Tabell C3 Fukt- och temperaturberäkning; Mineralull, golv, sommar 

Sommar dim λ 𝑹𝒔 ΔT T Vs δ Z ΔV 𝑽 𝒊 RF 

  m W/mk m2K/W °C °C g/m3 m2/s s/m g/m3 g/m3 %  

Ute         
16 13,87       

9,984 72% 

Rse     0,040 0,05 
16,1 13,91 

      
9,984 72% 

Tilläggsisolering 0,07 0,036 0,200 0,25 
16,3 14,11 

1,50E-
05 

4,67E+03 0,022222 
9,984 71% 

Blindbotten 0,022 0,14 0,157 0,20 
16,5 14,27 

2,00E-
07 

1,1E+05 1 
10,508 74% 

Regel+Isolering 0,14 0,036 3,889 4,89 
21,4 18,64 

1,50E-
05 

9,3E+03 0,0444 
10,552 57% 

Spånskiva 0,022 0,14 0,157 0,20 
21,6 18,83 

5,0E-07 4,4E+04 0,2095 
10,762 57% 

Trägolv 0,022 0,14 0,157   
    

      
    

Rsi     0,170 0,21 
0,2138 4,91 

      
    

Inne         22         
    

Summa:     4,770 5,80       1,68E+05 0,8     

            

Månad Juli           

Ort Karlstad          

Utetemp 16 °C          

Innetemp 22 °C          

RF 72%           

Fukttillskott 0,8 g/m3          
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Mineralull golv, vinter 

Tabell C4 Fukt- och temperaturberäkning; Mineralull golv, vinter 

Vinter dim λ 𝑹𝒔 ΔT T Vs δ Z ΔV 𝑽 𝒊 RF 

  m W/mk m2K/W °C °C g/m3 m2/s s/m g/m3 g/m3 %  

Ute         
-7 2,71       

1,954 72% 

Rse     0,040 0,18 
-6,8 2,76 

      
1,954 71% 

Tilläggsisolering 0,07 0,036 1,944 8,66 
1,8 5,55 

1,50E-
05 

4,67E+03 0,21374 
1,954 35% 

Blindbotten 0,022 0,14 0,157 0,70 
2,5 5,84 

6,00E-
07 

3,67E+04 2 
3,634 62% 

Regel+Isolering 0,14 0,036 3,889 17,31 
19,8 17,16 

1,50E-
05 

9,3E+03 0,4275 
4,061 24% 

Spånskiva 0,022 0,14 0,157 0,70 
20,5 17,82 

6,00E-
07 

3,7E+04 1,6794 
5,741 32% 

Trägolv 0,022 0,14 0,157   
    

      
    

Rsi     0,170 0,76 
0,7567 5,12 

      
    

Inne         22         
    

Summa:     6,515 28,30       8,73E+04 4     

            

Månad Januari           

Ort Karlstad          

Utetemp -7 °C          

Innetemp 22 °C          

RF 72%           

Fukttillskott 4 g/m3          
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Mineralull tak, sommar 

Tabell C5 Fukt- och temperaturberäkning; Mineralull tak, sommar 

Vinter dim λ 𝑹𝒔 ΔT T Vs δ Z ΔV 𝑽 𝒊 RF 

  m W/mk m2K/W °C °C g/m3 m2/s s/m g/m3 g/m3 %  

Ute         
16 13,87       

9,984 72% 

Rse     0,040 0,34 
16,3 14,14 

      
9,984 71% 

Tilläggsisolering 0,35 0,036 0,200 1,72 
18,1 15,57 

1,50E-
05 

2,33E+04 0,066038 
9,984 64% 

Regel+Isolering 0,14 0,036   0,00 
18,1 15,57 

1,5E-05 9,3E+03 0 
10,010 64% 

Blindbotten 0,028 0,14 0,200 1,72 
19,8 17,11 

2,00E-
07 

1,4E+05 0,3962 
10,407 61% 

Innertak 0,022 0,14 0,157 1,35 
21,1 18,39 

2,00E-
07 

1,1E+05 0,3113 
10,718 58% 

Rsi     0,100 0,86 
0,8607 5,16 

      
    

Inne         22         
    

Summa:     0,697 6,00       2,83E+05 0,8     

            

Månad Juli           

Ort Karlstad          

Utetemp 16 °C          

Innetemp 22 °C          

RF 72%           

Fukttillskott 0,8 g/m3          
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Mineralull tak, vinter 

Tabell C6 Fukt- och temperaturberäkning; Mineralull tak, vinter 

Vinter dim λ 𝑹𝒔 ΔT T Vs δ Z ΔV 𝑽 𝒊 RF 

  m W/mk m2K/W °C °C g/m3 m2/s s/m g/m3 g/m3 %  

Ute         
-7 2,71       

1,954 72% 

Rse     0,040 1,66 
-5,3 3,14 

      
1,954 62% 

Tilläggsisolering 0,35 0,036 0,200 8,32 
3,0 6,03 

1,50E-
05 

2,33E+04 0,330189 
1,954 32% 

Regel+Isolering 0,14 0,036   0,00 
3,0 6,03 

1,5E-05 9,3E+03 0 
2,086 35% 

Blindbotten 0,028 0,14 0,200 8,32 
11,3 10,49 

2,00E-
07 

1,4E+05 1,9811 
4,068 39% 

Innertak 0,022 0,14 0,157 6,54 
17,8 15,38 

2,00E-
07 

1,1E+05 1,5566 
5,624 37% 

Rsi     0,100 4,16 
4,1598 6,56 

      
    

Inne         22             
Summa:     0,697 29,00       2,83E+05 4     

            

Månad Januari           

Ort Karlstad          

Utetemp -7 °C          

Innetemp 22 °C          

RF 72%           

Fukttillskott 4 g/m3          
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Bilaga 4 Ekonomi 

Tabell D1 Prislista trämaterial 

Dimension trä (mm) Pris (kr/m) 

45x45 5,28 

45x70 7,92  

22x120 7,92 

22x145 10,08 
 

Tabell D2 Prislista isolering 

Isoleringsmaterial och tjocklek (mm) Pris (kr/m2) 

Cellplast 45 49,00 

Cellplast 70 66,00 

Cellplast 140 140,00 

Cellplast 350 326,00 

Cellulosafiber 45 62,50 

Cellulosafiber 70 95,00 

Cellulosafiber 140 197,50 

Cellulosafiber 350 490,00 

Hampaisolering 45 100,00 

Hampaisolering 70 156,00 

Hampaisolering 140 333,00 

Hampaisolering 350 822,00 

Mineralull 45 22,90 

Mineralull 70 34,90 

Mineralull 140 74,90 

Mineralull 350 184,70 

 

Vindduk T- Emballage 25m   679,20 kr 

Spånskiva 22x2500x1200    94,40 kr/m2 

 

Tabell D3 Prislista fönster 

Fönster Elite Harmoni Pris (st) 

2 á 5x5 5489 

2 á 5x10 6463 

4 á 10x10 12008 

 

Prisuppgifter: Fönster  Elitfönster 

  Vindduk  Torgnys Trä Karlstad 

  Trä/spån  Torgnys Trä Karlstad 

  Cellplast  XL-bygg 

  Cellulosafiber Pavaflex  

  Hampaisolering Ekologiska byggvaruhuset 

  Mineralull  BeijerBygg 
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Tabell D4 LCC-kalkyl för grundfall 

LCC-kalkyl enligt nuvärdesmetoden  Grundfall   

Generella 

indata 

      Resultat  

        LCC  

Ränta 3,50%        

Inflation 1,30%        

Prisstegring 4,10%     346823,3  

           

      

Kostnader och intäckter år för år    

År Investering Driftkostnad Reinvestering Restvärde Nuvärde 

0 0    0 

1  8540   8701,2 

2  8540   8865,4 

3  8540   9032,7 

4  8540   9203,2 

5  8540   9376,9 

6  8540   9553,8 

7  8540   9734,1 

8  8540   9917,8 

9  8540   10105,0 

10  8540   10295,7 

11  8540   10490,0 

12  8540   10688,0 

13  8540   10889,7 

14  8540   11095,2 

15  8540   11304,6 

16  8540   11517,9 

17  8540   11735,3 

18  8540   11956,8 

19  8540   12182,4 

20  8540   12412,4 

21  8540   12646,6 

22  8540   12885,3 

23  8540   13128,5 

24  8540   13376,2 

25  8540   13628,7 

26  8540   13885,9 

27  8540   14147,9 

28  8540   14414,9 

29  8540   14687,0 

30  8540   14964,2 
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Tabell D5 Resultat för vald kalkyltid, 30 år, alt.1 

Resultat Alternativ 1 

Grundfall Cellplast Cellulosafiber Hampaisolering Mineralull 

346823,3 249122,5 260713,3 287680,6 226833,0 
 

 

Figur D1 Resultat för vald kalkyltid, 30 år, alt.1 
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Tabell D6 LCC-kalkyl för Mineralull, alt.2 

LCC-kalkyl enligt nuvärdesmetoden  Alt 2 Mineralull  

Generella 

indata 

      Resultat  

        Summa   

Ränta 3,50%     Nuvärde +  

Inflation 1,30%     Investering  

Prisstegring 4,10%     229351,3  

           

      

Kostnader och intäckter år för år    

År Investering Driftkostnad Reinvestering Restvärde Nuvärde 

0 120634    120634 

1  2677   2727,5 

2  2677   2779,0 

3  2677   2831,4 

4  2677   2884,9 

5  2677   2939,3 

6  2677   2994,8 

7  2677   3051,3 

8  2677   3108,9 

9  2677   3167,6 

10  2677   3227,4 

11  2677   3288,3 

12  2677   3350,3 

13  2677   3413,5 

14  2677   3478,0 

15  2677   3543,6 

16  2677   3610,5 

17  2677   3678,6 

18  2677   3748,0 

19  2677   3818,8 

20  2677   3890,9 

21  2677   3964,3 

22  2677   4039,1 

23  2677   4115,3 

24  2677   4193,0 

25  2677   4272,1 

26  2677   4352,8 

27  2677   4434,9 

28  2677   4518,6 

29  2677   4603,9 

30  2677   4690,8 
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Tabell D7 Resultat för vald kalkyltid, 30 år, alt.2 

Resultat Alternativ 2 

Grundfall Cellplast Cellulosafiber Hampaisolering Mineralull 

346823,3 240903,1 251157,7 283867,9 229351,3 
 

 

 

Figur D2 Resultat för vald kalkyltid, 30 år, alt.2 
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