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The following study is part of a research project at Uppsala University. The purpose of the research 

project is to investigate careful energy efficiency measures, which can be implemented in 20th-

century single-family housing, in order to contribute increased knowledge on how the single-

family housing stock can be made more energy-efficient. This report contributes knowledge about 

single-family housing from the 1960´s in Uppsala, with a focus on measures that make the 

buildings live up to the requirements of the Swedish building regulations (BBR 29). 

The report covers two single-family housing areas in Uppsala, Sunnersta and Valsätra, for each 

area a typical house has been selected for further studies. One has a wooden facade and the other 

has a facade of bricks. The proposed renovation packages are divided into three levels: MIN, 

MAX, and MIX, which describe the scope of the measures. The first package of measures (MIN) 

includes milder changes in the facade and the plinth. The second package of measures (MAX) 

includes major procedures in all parts of the building to ensure maximum energy savings. The last 

package (MIX) is a combination of the two action packages MIN and MAX. 

All the packages are simulated in BIM Energy and the simulated packages of measures for both 

type houses meet the energy performance requirements in BBR of 90 kWh/m2Atemp and year. 

However, only the action packages MAX and MIX for type house I meet the requirement regarding 

the U-average of 0,30 W/m2K. In the package MAX, both type houses achieve energy 

classification A, while the packages MIN and MIX for both type houses achieve an energy class 

of at least C. The energy prime is reduced by milder procedures in the framework of the buildings. 

To lower the U-average requires major changes in the design of the buildings. The requirement 

for the U-average doesn’t need to be achieved to have an energy prime which is in accordance 

with the requirements from the BBR.  

The type houses meet today’s energy performance requirements and can be adapted to stricter 

requirements in the future. Type house I has a greater opportunity to meet future U-average value 

requirements than type house IV. The action packages can to a high degree be used in the reference 

areas. The MAX and MIX packages have a greater impact on the character of the area in Sunnersta 

and Valsätra, while the MIN package to a greater extent takes the surrounding area into account.
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Sammanfattning 

Följande studie är en del av ett forskningsprojekt vid Uppsala universitet. 

Forskningsprojektet syftar till att undersöka vilka energieffektiviseringsåtgärder 

som kan implementeras i småhus med hänsyn till dessas karaktärsdrag. Projektet 

heter ”Varsam energieffektivisering av 1900-talets småhusbebyggelse” och är 

finansierat av Energimyndigheten. Denna rapport bidrar med kunskap om 

småhusbebyggelse från 1960-talet i Uppsala med fokus på åtgärder som gör att 

byggnaderna uppnår krav i Boverkets Byggregler (BBR 29). 

Småhusbebyggelsen i rapporten utgörs av två områden i Uppsala, Sunnersta och 

Valsätra, och representeras av två representativa typhus, ett med träfasad och ett 

med tegelfasad. Åtgärdspaketen är indelade i tre nivåer MIN, MAX och MIX, 

som beskriver omfattningarna av åtgärderna. Det första åtgärdspaket MIN 

innefattar mildare ingrepp i fasaden och sockeln. Det andra åtgärdspaketet MAX 

innefattar stora ingrepp i alla byggnadsdelar för att maximera energibesparingen. 

Det sista åtgärdspaketet MIX utgörs av en kombination mellan de båda 

åtgärdspaketen MIN och MAX. 

Samtliga åtgärdspaket simuleras sedan i BIM Energy och alla simulerade 

åtgärdspaket för båda typhusen uppfyller energiprestanda kravet i BBR på 90 

kWh/m2Atemp och år. Däremot uppfyller bara åtgärdspaketen MAX och MIX för 

typhus I kravet gällande U-medelvärde på 0,30 W/m2K. I åtgärdspaket MAX 

uppnår båda typhusen energiklassificering A medan åtgärdspaket MIN och MIX 

för båda typhusen uppnår en energiklass på minst C. Energiprimärtalet sänks 

genom mildare ingrepp i konstruktionen och för att sänka U-medelvärdet krävs 

större ingrepp i konstruktionen, sålunda är U-medelvärde ej nödvändigt för 

uppnått energiprestandakrav. Typhusen tillgodoser nutidens energiprestandakrav 

och kan anpassas till striktare krav i framtiden, där typhus I har större möjlighet 

att möta framtida U-medelvärdeskrav än typhus IV. Åtgärdspaketen kan 

exploateras i hög grad i referensområdena, paketen MAX och MIX medför större 

inverkan på områdenas karaktär medan MIN tar hänsyn till detta. 
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FÖRORD 

Följande rapport omfattar 15 högskolepoäng och är det avslutande momentet vid 

högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid Uppsala universitet. Arbetet är 

utfört i samarbete med Uppsala universitet vid konstvetenskapliga institutionen. 

Vi vill tacka vår handledare Petra Eriksson och ämnesgranskare Galyna 

Venzhego som har bidragit med vägledning och kunskaper inom området vilket 

gett upphov till givande diskussioner och viktig input i arbetet. 

Under arbetets gång har vi haft ett nära samarbete i alla ingående avsnitt i denna 

rapport med en jämn arbetsfördelning. Datainsamling, beräkningar och 

simulering i BIM Energy har genomförts av båda. Däremot har en fördelning 

mellan referensområden och typhusen gjorts, där Gabriel varit ansvarig för 

referensområdet i Sunnersta samt typhus I och typhus II men även haft kontakt 

med kommunen och berörda företag. Medan Natalié varit ansvarig över 

referensområdet i Valsätra samt typhus III och typhus IV men även haft ansvar 

över figurer och foton. En tydligare inblick i arbetsfördelningen kan ses nedan: 

 

Gemensamma delar: 1.2–1.4, 2.1–2.3, 2.6, 2.7.5, 3, 4.5, 5.1–5.4, 7, 8, 9, 10, 11 

Gabriel: 1.5, 2.4, 2.7.1, 2.7.2, 4.2, 4.4, 6–6.2, 6.7–6.8 

Natalié: 1.1, 2.5, 2.7.3, 2.7.4, 4.1, 4.3, 5.5–5.6, 6.3–6.6 

 

 

Uppsala, juni 2022 

Gabriel Jansson & Natalié Eliasson 
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TERMINOLOGI 

𝐴𝑖 – Arean för byggnadsdelens uppvärmda yta, anges i m2 

𝐴𝑜𝑚 – Area för byggnadsdelarnas uppvärmda omslutningsytor, anges i m2 

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 – Arean för omslutande delar som värms upp till mer än 10°C, anges i m2 

𝐸𝑓 – Fastightsenergi, kWh/år 

𝐸𝑘𝑦𝑙 – Energi till komfortkyla, kWh/år 

𝐸𝑡𝑣𝑣 – Energi till tappvarmvatten, kWh/år 

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣 – Energi till uppvärmning 

𝐸𝑃𝑝𝑒𝑡 – Byggnadens energiprestanda, kW/m2 Atemp och år 

𝐹 – Frånluftsventilation 

𝐹𝑔𝑒𝑜 – Geografisk justeringsfaktor 

𝐹𝑇𝑋 – Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning 

𝐹𝑋 – Frånluftsventilation med värmeåtervinning 

𝑘 − 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 – Värmegenomgångskoefficient 

𝐾𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑠𝑘ä𝑟𝑚 – Ytterväggar, källarytterväggar, tak, grund, fönster och dörrar. 

𝑙𝑘 – Längd av linjär köldbrygga, anges i m 

Mineralull – Avser glasulls- och stenullsisolering  

𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒 – Avser småhusområden i Sunnersta och Valsätra 

𝑆 – Självdragsventilation 

𝑆𝑚åℎ𝑢𝑠 – Avser enbostadshus så som villa, kedjehus, parhus och radhus 

𝑇𝑦𝑝ℎ𝑢𝑠 – Representativa småhus i Sunnersta och Valsätra 

𝑈𝑖 – Värmegenomgångskoefficient för byggnadsdel, W/m2K 

𝑈𝑚 – Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient, U-medelvärde, W/m2K 

𝑉𝐹 – Viktningsfaktor för energibärare 

𝜆 − 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 – Värmekonduktivitet 

Χ𝑗 – Värmegenomgångskoefficient för punktformig köldbrygga, anges i W/K 

𝛹𝑘 – Värmegenomgångskoefficient för linjär köldbrygga, anges i W/mK 
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1. INLEDNING 
Följande studie är en del av ett forskningsprojekt vid Uppsala universitet, med 

syfte att undersöka varsamma energieffektiviseringsåtgärder som kan 

implementeras på 1900-talets småhusbebyggelse och bidra med utökad kunskap 

rörande hur småhusbebyggelsen skall kunna energieffektiviseras. Denna rapport 

bidrar med kunskap om småhusbebyggelse från 1960-talet i Uppsala med fokus 

på åtgärder som gör att byggnaderna uppnår utvalda krav från kapitel 6 och 

kapitel 9 i Boverkets Byggregler (BBR 29). 

1.1  Bakgrund 
Hållbarhet är ett omdiskuterat ämne som skapar både krav och förväntningar 

inom dagens samhälle, där byggsektorn är ett sådant område. Enligt Boverket 

stod byggsektorn år 2019 för 21 % av utsläppen i Sverige [1] och enligt 

naturvårdsverket står byggsektorn för 40 % av det svenska samhällets 

energikonsumtion [2]. Därmed är byggsektorn en av de största bidragande 

aktörerna till förbrukningen och således blir byggnadsindustrin ett område med 

stor möjlighet att påverka konsumtionen. 

Den svenska industrialisering och den ekonomiska tillväxten var något som 

präglade decenniet. Med välfärden steg befolkningsmängden, vilket skapade ett 

behov av fler bostäder. Behovet av fler bostäder gav upphov till 

miljonprogrammet. Under 1960- och 1970-talet byggdes cirka 700 000 småhus i 

Sverige och under 1960-talet uppfördes 400 miljoner m3 byggnader [3]. Fram till 

1940-talet hade det byggts samma volym av bostäder i Sverige men under 1960-

talet ökades denna mängd till det dubbla, vilket tyder på en stark tillväxtkraft i 

det svenska bostadsbeståndet. Utifrån miljonprogrammet tillkom en tredjedel av 

småhusbeståndet [4]. I den industrialiserade byggproduktionen kunde stora 

andelar av småhusen byggas i fabrik, som modellsatser och monterades på plats. 

Detta resulterar i att många hus i småhusområdena liknar varandra [4]. 

Energikris på 1970-talet påverkade samhället i stort och medförde 

energikampanjer i landet som gick ut på att förändra konsumtionsmönstren av 

fossila bränslen, som således skapade en medvetenhet kring energiförbrukningen 

även i den privata sektorn [5]. Medvetenheten och betydelsen av att minska 

energiförbrukningen i småhusen spreds. Men lönsamheten i att effektivisera 

byggnader från 1960-talet ansågs inte relevant då de fortfarande ansågs vara nya 

byggnader. Idag har byggnaderna varit i bruk i över 60 år, vilket medför 

uppnådda livslängder på ingående komponenter. Således kommer de aktuella 

byggnaderna kräva omfattande renoveringsarbeten till följd av det stora 

småhusbeståndet. Dessutom fanns en begränsad kunskap under 1960-talet 

gällande energi och miljö, vilket gav upphov till låga krav vid utformning av 

byggnader [6], [7]. Detta indikerar på en betydande utvecklingspotential. Det 

finns således ett stort nyhetsvärde men även ett behov av att undersöka dessa 

småhus från 1960-talet för att finna lämpliga energieffektiviserande lösningar vid 

ett kommande renoveringsarbete för att säkerställa att byggnaderna tillför ett lågt 

avtryck på miljön. Detta är nödvändigt för att prognostisera den nutida och 
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[F2]    

[F1]    

[F3]    

framtida adaptionsförmågan för småhus då striktare krav gällande klimatskalet 

och energiprestanda inrättas [8]. 

1.2  Syfte och mål 
Syftet med detta arbete är att ta fram förslag på energieffektiviserande 

åtgärdspaket för småhus från 1960-talet som har en fasadbeklädnad av trä eller 

tegel. Energieffektiviseringen ska uppfylla följande krav i BBR 29 med krav på 

miljö, material, radon i inomhusluften, ventilation, fuktsäkerhet och krav på 

energihushållning vid ändring av byggnader [8]. Medan studiens mål är att på ett 

ingenjörsmässigt sätt lyfta fram utmaningar och möjligheter med konstruktionens 

utformning, ingående material och markförutsättningarna rörande områdena. 

1.3  Frågeställningar 
Vad krävs för att uppfylla dagens krav på U-medelvärde (Um) och 

energiprestanda (EPpet) för klimatskärmar från 1960-talet, vars 

fasadbeklädnad utgörs av tegel eller trä? 

 

Finns det utrymme för förbättringar om striktare krav gällande U-

medelvärde (Um) och energiprestanda (EPpet) inrättas i framtiden? 

 

Vilken påverkan skulle de olika åtgärdspaketen ha om de skalades 

upp i referensområdena? 

1.4  Avgränsningar 
• Åtgärdspaketen utformas utan hänsyn till återbetalningstider och 

ekonomisk investering. 

• Åtgärdspaketen utformas med fokus på att klimatskärmen ska uppnå Um 

och EPpet, däremot behöver ej småhusens nuvarande fasadbeklädnad 

återspeglas i de åtgärdspaket som utformas. 

1.5  Metod 

I detta examensarbete har tre olika metoder använts, litteraturstudie, experiment 

genom fallstudie och simulering. Inledningsvis gjordes en litteraturstudie med 

syfte att skapa en förståelse för ämnet samt lägga grund till fallstudien. I 

fallstudien analyseras två småhusområden belägna i Uppsala, Valsätra och 

Sunnersta. Den insamlade datan har använts som underlag för beräkningar samt 

för att utforma olika åtgärdspaket, vilket sedan simulerats. För att genomföra 

simuleringarna används den webbaserade programvaran BIM Energy från 

Strusoft, som även tillhandahåller VIP-Energy [9]. Den sammanställda 

informationen från fallstudien presenteras i resultatdelen, vilket utgör ett 

underlag till diskussionen och projektets slutsats.  

I fallstudien har två småhusområden i Uppsala undersökts och en analys av 

byggår, bostadskombinationer, areor, dokumentering av använda fasadmaterial, 

förändringsgraden och energideklarationer gjorts. Ritningar och tekniska 

beskrivningar för de undersökta typhusen har använts för att ge en djupare 

förståelse av byggnadens egenskaper och utvecklingspotential. Områdesanalysen 
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Fallstudie Litteraturstudie 

Litteraturstudie 

Syfte & mål 

bidrar med en helhetsbild över de undersökta områdena. En inventering har 

genomförts gällande radonrisken i områdena samt förekomst av hälsofarliga 

byggnadsmaterial och ämnen. Småhusens areor har genom lantmäteriets digitala 

kartverktyg med mätfunktion möjliggjort att husens areor har kunnat mätas, dock 

med en viss felmarginal då de mätts manuellt [10]. Småhusen byggnadsår har 

erhållits genom Metria [11], [12]. Sedan har energideklarationer införskaffats 

från Boverket för ett antal småhus i småhusområdena för att erhålla information 

om vilken uppvärmningskälla som brukas samt energiförbrukningen [13]. 

Underlag för riskbedömning gällande radonförekomsten i områdena har erhållits 

från Radonova Uppsala. Utifrån valda typhus från Sunnersta och Valsätra har 

åtgärdspaket utformats vilket sedan har simulerats med BIM Energy. I figur 1.1 

återfinns en schematisk bild av studiens arbetsprocess. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.1. Översikt av arbetsprocessen. 
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2. FALLSTUDIE 
I följande avsnitt presenteras småhusbebyggelse i allmänhet och även lokala 

restriktioner med kommunala styrmedel kopplade till de två valda områdena, 

Sunnersta och Valsätra. Sedan har fyra representativa typhus i varje område valts 

ut. Referensområdena beskrivs utifrån områdesbeskrivningar från platsbesök, 

litteratur och kommunala förutsättningar. Typhusen redogörs utifrån platsbesök 

samt tekniska beskrivningar och ritningar för att redogöra konstruktionen. 

Samtliga kartillustrationer i detta kapitel erhålls från Lantmäteriet med tillstånd 

av handläggare på geodatasupporten. 

2.1 Småhusbebyggelse 
För att erhålla en inblick i statusen för Sveriges bostäder, genomförde Boverket 

år 2009 en undersökning. Där syftet var att redovisa byggnadernas tekniska 

utformning, vilket resulterade i rapporten ”Så mår våra hus”. Rapporten belyser 

energimål som är satta till 2050. Byggnader som uppförs under den tid som 

kvarstår kommer troligtvis behöva konsumera mindre energi än de aktuella 

riktlinjerna. Således kan målet ej uppnås genom att enbart energieffektivisera den 

äldre bebyggelsen [14]. Utifrån studien framgick det att ungefär 66 % av 

byggnadernas noteringar gällde skador och undermåligt underhåll av exempelvis 

takbeläggning, fasader och fönster. Följaktligen noteras det att 30 % av småhusen 

i studien hade förekomst av mögelpåväxt, där det främst återfinns i kallvindar 

och krypgrunder som är uteluftsventilerad [14]. Småhus med fuktskador utgörs 

främst av byggnader som är uppförda innan år 1975, där största andelen av 

skadorna gäller grundkonstruktionen och yttertak [14].  

Det som har konstateras är att människors hälsa påverkas av förhöjda 

koncentrationer av radon samt emissioner resulterat av fukt- och mögelproblem, 

då otillräcklig ventilation råder. Dock fodras det att åtgärder vidtas för att minska 

energikonsumtionen och undvika hälsoproblem [14]. Utöver Boverkets rapport 

kring småhusens tillstånd som påvisat husens behov av förändring har även 

Jonssons avhandling kring småhusbebyggelse påvisat sådana resultat. I Jonssons 

avhandling redogörs småhusområden i Sverige med bebyggelse från 1950–1980-

talet. I avhandlingen belyses även några 1960-tals områden i Uppsala, där 

Sunnersta och Valsätra områdena återfinns [15]. 

2.2 Referensområden 
De områden som kommer att analyseras är Sunnersta och Valsätra. Områdena 

befinner sig i utkanten av södra Uppsala. Fastigheterna i båda områdena är 

försedda med tillhörande garage och egen trädgård. I referensområdet Sunnersta 

förekommer blandad bebyggelse av småhus från olika tidsperioder och många av 

husen uttrycker en individualitet i utformningen, vilket ger fastigheterna ett 

säreget och speciellt intryck. I referensområdet Valsätra förekommer mindre 

variation mellan bostäderna i både byggnadsår och utformning. Bebyggelsen har 

ett grupplikande utseende där småhusen längst gatorna är byggda på samma sätt 

med ett likartat utseende, vilket gör områdena symmetriska [15]. 
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2.3 Kommunala styrmedel 
I översiktsplanen över Valsätra kan man utläsa att området i helhet inte innehar 

några områden som innefattas av byggnadsminnesklassade byggnader. Den 

byggnad som närmast skulle kunna klassas som byggnadsminne är Gottsunda 

kyrka med omkringliggande område, som således är känsligt för förändringar 

[16]. Utöver detta är de omkringliggande parkerna i området, kring 

bostadsområdena, även av kulturhistoriskt intresse då det återfinns 

fornlämningar. Parkerna Gottsundagipen, Musikparken och Valsätraparken som 

ansluter till det undersökta referensområdet, medför grönområden som är 

känsliga för förändringar [16]. Översiktsplaner från kommunen har ej återfunnits 

för Sunnersta. I de dokument som behandlar kulturmiljöer i Uppsala kommun 

kan det noteras att Sunnersta ingår i kulturmiljö U20 (Riksintresse K40), vilket 

sträcker sig från centrala Uppsala ner till Flottsund. Specifika kulturhistoriska 

lämningar i Uppsala tätort anges med beteckningen U20, och i U20 återfinns 

identifierade riksintressen för kulturmiljövården. Enbart referensområdet i 

Sunnersta inkluderas i U20 [16], [17]. 

Gällande detaljplan för Sunnersta härstammar från 1958 respektive 1965 i 

Valsätra. Inga större begränsningar utifrån detaljplanerna eller planbeskrivningar 

framkommer. Båda referensområdena regleras i enlighet med bygglovsprocessen 

[18]. Vid undersökning om vilka förändringar som är möjliga gällande 

fasadutformning för småhus belägna i Sunnersta och Valsätra har en handläggare 

från bygglovsenheten på Uppsala kommun kontaktats. I frågan om huruvida det 

är möjligt att byta fasadmaterial eller utöka tjockleken på ytterväggen i de bägge 

områdena. Det framgick att inga förutbestämda regleringar som kan förhindra en 

sådan ändring fanns. Dock är dessa ändringar bygglovspliktiga och en 

bygglovsanmälan kommer att prövas med hänseende till utformning, använda 

material och tidstypiska drag i de områden prövningen gäller. Ett område med en 

blandad bebyggelse och materialanvändning är mer mottaglig för förändringar 

då helhetsbilden inte avviker i någon stor utsträckning. Vid en likartad 

bebyggelse är konsekvenserna större vid en åtgärd som fodrar större avvikelse. 

2.4 Sunnersta 
Det valda området i Sunnersta, vilket kan ses i figur 2.1, är dominerat av 

småhusbebyggelse. Det triangelformade området börjar öster om Dag 

Hammarskjölds väg och utgörs av friliggande småhus. Dock kan ett antal kedje- 

och radhuskvarter återfinnas väster om Åkervägen. Området utgörs av 301 

småhusfastigheter samt tre special fastigheter som inte används för permanent 

boende. Dessa är Sunnersta kyrka, Liljekonvaljholmen vilket exempelvis inhyser 

dansbana, samt Sunnersta herrgård som bedriver hotellverksamhet. 
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Figur 2.1. Undersökta området i Sunnersta. 

Området har vuxit fram under 1900-talet, mellan 1940 och 1980 byggdes ungefär 

75 % av de småhus som finns idag. I tabell 2.1 redovisas vilket decennium 

småhusen är uppförda. Dock kan det noteras att under 1960-talet inträffade en 

kraftig bostadsutveckling i området, då det byggdes 159 småhus. Området har 

även präglats av förtätning då större fastigheter har styckats av, vilket har 

möjliggjort att nya småhus har uppförts.  

Tabell 2.1. Antal byggnader som uppfördes under olika decennier [11], [12] 
BYGGÅR ANTAL BYGGÅR ANTAL 

1850 2 1970 22 

1920 4 1980 16 

1930 6 1990 28 

1940 41 2000 13 

1950 6 2010 6 

1960 159 

I Sunnersta är 52 % av småhusen uppförda under 1960-talet. I figur 2.2 redovisas 

det hur många småhus som har uppförts under respektive år. Det framgår att 

byggtakten var varierad, men en tydlig pik kan ses i mitten av perioden.  

 

Figur 2.2. Antal bostäder som uppfördes under 1960-talet [11], [12]. 
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Det undersökta bostadsområdet inhyser ett mångtal byggnadskombinationer, 

kombinationerna avser hur byggnaden är utformad i form av antal våningsplan 

samt förekomst av källare. För friliggande småhus återfinnas sex olika 

kombinationer varav tre innehar källare. I figur 2.3 redovisas de olika 

bostadskombinationerna samt antal. Diagrammet visar på att den vanligaste 

återkommande kombinationen är småhus med ett boningsplan och källare. Denna 

kombination svarar för 42,5 % av alla bostäder i området. Utifrån figuren framgår 

även att 51,6 % av småhusen som uppfördes under 1960-talet utgörs av ett 

boningsplan samt källare. 

 
Figur 2.3. Antal bostadskombinationer i hela området, samt från 1960-talet. 

I bilaga 1 redogörs genomsnitts areor för friliggande villor, kedjehus och radhus 

i området och sedan för småhusen från 1960-talet. Genomsnitts arean för de olika 

bostadskombinationerna under 1960-talet är 204,11 m2, vilket är lägre än 

områdets genomsnittsarea som är 210 m2.  

Byggnadsutformningen av olika fasadmaterial i Sunnersta är förhållandevis 

blandat, bortsätt från kedjehusområdet som angränsar till Gärdesvägen, 

Åkervägen, Grågåsvägen och Brushanevägen, vilket är det enda 

sammanhängande område. Kedjehusområdet består av 42 byggnader av samma 

karaktär och fasadmaterial. I helhet kan en gemensam karaktär återfinnas, 

bortsätt från vissa fastigheter. Nya byggnader kan ses i området då bland annat 

förtätningar har gjorts, samt att äldre byggnader på ett antal fastigheter har rivits 

för att bereda plats för nya. På ett mångtal av fastigheterna har bostadshuset 

byggts ut så att byggnaden har erhållit en vinkel eller förlängs. Det finns vissa 

fastigheter där större ingrepp gjorts. I figur 2.4 visas en enplansvilla med källare 

med en påbyggnad ses då den avvek från äldre dokumentation från detta område. 

Byggnaden erhöll ett extra våningsplan genom att bygga om sadeltaket till ett 

säteritak. Det har även noterats att en annan fastighet har genomfört liknade 

ombyggnad och fastigheten som detta berör är Uppsala-Sunnersta 150:1. Tiden i 

det undersökta området har i stor utsträckning stått still bland den äldre 

bebyggelsen och ett mångtal byggnader visar på bristfälligt underhåll. De 
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Figur 2.6. Takmaterial i Sunnersta. 

 
 

Figur 2.5. Fasadmaterial i Sunnersta. 

 

 
 

förändringar som har identifierats bland småhusen är till mesta del byte av 

takbeklädnad, fönster och entrédörrar. 

 
Figur 2.4. Fastigheten Uppsala-Sunnersta 146:12 med ombyggnad (Privat foto). 

Fasadmaterialen som har används i området finns redovisat i figur 2.5. Ur figuren 

framgår det att fasadtegel samt träpanel har brukats i stor utsträckning. Förekomst 

av puts, plåt och eternit kan återfinnas som fasadbeklädnad i området. Det 

framgår även att 104 byggnader innehar mixade material, vilket berör främst 

kombinationen mellan fasadtegel och träpanel. Det har noterats fem olika 

kombinationer med fasadtegel och träpanel. Den första berör gavlar vilket består 

enbart av fasadtegel och innehar långsidor med fasadtegel och träpanel, 

brytningen sker vid bröstningshöjd. Långsidorna i den andra kombinationen 

utgörs av träpanel och gavlarna är uppförda med fasadtegel. I den tredje 

kombinationen har gavlarna fasadtegel upp till takfot, samt en gavelspets av 

träpanel och långsidorna innehar fasadtegel och träpanel med brytning i 

bröstningshöjd. Fjärde kombinationen är bestående av långsidor av fasadtegel 

och gavlar med fasadtegel upptill takfot och gavelspetsar som utgörs av träpanel. 

Den femte kombinationen innehar långsidor av fasadtegel och gavlar som är 

beklädda med träpanel. I figur 2.6 redogörs de olika takbeklädningsmaterialen 

för Sunnersta. De förekommande materialen är takpapp, takpannor, takplåt och 

sedumtak. Takpannor utgör en majoritet och de typer som omfattas är taktegel 

samt betongtakpannor och rörande takplåten är det övervägande bandfalsad 

takplåt. 
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Under 1960-talet var fasadtegel och träpanel frekvent förekommande, vilket kan 

ses i figur 2.7. Kombinationen mellan fasadtegel och träpanel dominerade under 

detta decennium. Av de byggnader som innehar långsidor samt gavlar av olika 

fasadmaterial är det oftast gavelspetsen som avviker. Majoriteten av byggnaderna 

har gavelspetsar beklädda med träpanel och den resterade ytterväggen som 

innehåller värmeisolering är beklädd med fasadtegel. Om byggnader som enbart 

utgörs av fasadtegel även beaktas, resulterar det i att de ytterväggar som innehar 

värmeisolering med utanpåliggande fasadtegel blir den mest förekommande 

fasadbeklädningsmaterialet i området. 

 
Figur 2.7. Fasadmaterial och förekommande materialkombinationer i Sunnersta 

under 1960-talet. 

2.5 Valsätra 
Ett av de två valda områdena i Uppsala ligger i den södra stadsdelen Valsätra. I 

området finns småhusbebyggelse, några flerbostadshus, grönområden i from av 

parker, skolor, förskolor och idrottsanläggningar samt en kyrka (Gottsunda 

kyrkan). Bostadsbebyggelsen i området består av 442 bostäder varav 397 

småhus. Den övervägande delen av området består av småhusbebyggelse i olika 

utföranden samt ett flerbostadhusområde. Inom samtliga områden återspeglas 

mer eller mindre bristande underhåll av vissa fastigheter. Flerbostadshusen består 

av sammanlagt 45 huskroppar som är uppförda mellan åren 1969–1971, till följd 

av miljonprogrammet. Medan småhusbebyggelsen i området uppfördes under 

slutet på 1960-talet och en bit in på 1970-talets början med ett område på fem hus 

från 1988 i utkanten av området, fördelningen av bostädernas byggnadsår kan ses 

i tabell 2.2. I tabellen framgår att 83 % småhusen är från 1960-talet. 

Tabell 2.2. Fördelning av bostädernas byggnadsår i området [11], [12]. 
BYGGÅR ANTAL ANDEL (%) 

1967 51 13 

1968 141 35 

1969 140 35 

1970 60 15 

1971 5 1 

1988 5 1 
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Valsätra området var fram till slutet av 1960-talet obebyggt. Under 1960-talet 

inträffade en omfattande bostadsexploatering ägde [18]. Dock var 

bostadsutvecklingen ojämn under årtiondet då antalet småhus i området 

uppfördes under en kort tidsperiod på bara några år mellan åren 1967–1971, 

fördelningen under 1960-talet kan ses i figur 2.8. 

 
Figur 2.8. Antal småhus byggda i området under 1960-talet [11], [12]. 

I området återfinns byggnader från tidigast sent 1960-tal med nyare inslag av 

samhällsnyttiga byggnader som skolor och idrottsanläggningar. Till följd av den 

snabba expansionen på några enstaka år samt att området i stort sett är 

oexploaterat sedan expansionen på 1960- och 1970-talet, gör att hela området 

präglas av en samstämmighet i byggnadsutformningen [15]. Det tidstypiska 

området består av fyra mindre delområden och småhusbebyggelsen i dessa 

delområden består av byggnader med likartad utformning i bostadstyp, 

konstruktion och materialval [15]. I figur 2.9 visas dessa delområden. 

 
Figur 2.9. Delområdena A-D i Valsätra. 

Delområde A är det sydligaste av småhusområdena i Valsätra och fastigheterna 

är till största del uppförda mellan åren 1968–1969 med några enstaka hus från 

1967 [15]. Småhusbeståndet består till huvudsak av två husbestånd i form av 

antingen kedjehus i 1 ½-plan och källare eller fristående småhus med 1 plan och 

källare. Småhusbeståndet åtskiljs av Flakvägen, där småhusbeståndet på gatans 
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nordliga sida består av fastigheter i 1 ½-plan med källare medan det sydliga 

beståndet av Flakvägen består av fristående småhus i 1 plan med källare. 

Samtliga hus i området har ett likartat utseende. Kedjehusen har putsade socklar 

med en tegelfasad följt av ett sadeltak med en vinkel på 45 grader som är beklätt 

med tegel- eller betongpannor. Gavlarna består av stående panel. De fristående 

småhusen har en putsad sockel med en tegelfasad. Småhusen har sadeltak med 

en lutning på strax under 30 grader som är täckt med tegel- eller betongpannor 

och gavelpartier klätt med stående panel [19]. I figur 2.10 visas en bild över 

delområde A. 

Delområde B är det östligaste av delområdena och småhusbeståndet i detta 

område är uppförda mellan åren 1967–1969, med en majoritet av byggnaderna 

uppförda mellan 1967–1968 [19]. Småhusbebyggelsen i detta delområde är 

placerat längst smågator på Slädvägens sydliga sida och består till huvudsak av 

fristående småhus i 1 plan med källare. Däremot längst den sydligaste gatan av 

smågatorna, Hävelvägen, i delområdet återfinns även fyra suterränghus. Området 

är symmetriskt utformat till följd av att småhusen i området liknar varandra. De 

fristående småhusen liknar de fristående småhusen i delområde A:s nordliga 

område. De fristående småhusen är försedda med en putsad sockel, tegelfasad 

och ett sadeltak beklätt med antingen tegel- eller betongpannor samt gavelsidor i 

stående panel. De fyra suterränghusen längst Hävelvägens östliga sida är 

försedda med putsad sockel i byggnadernas bakre del mot sluttningen följt av en 

tegelfasad och ett sadeltak täckt med taktegel samt gavelpartier med stående 

panel. I figur 2.11 visas en bild över delområdet B. 

 
Figur 2.10. Delområde A                             Figur 2.11. Delområde B 

Delområde C är det nordligaste av delområdena i Valsätra och 

småhusbebyggelsen i området är uppfört mellan 1967–1970. I det sydliga 

området av delområdet är den största delen av småhusen uppförda under 1968 

med enstaka hus från både 1967 och 1969. Medan småhusen i delområdets västra 

del samt nordliga kanter till största del är uppförda 1969–1970 och i delområdets 

centrala delar är husen huvudsakligen uppförda under 1969 [19]. I delområde C 

förekommer den största växlingen av hustyper. Småhusbeståndet består av 

radhus, fristående småhus och kedjehus där alla har olika varianter av 

fasadmaterial, vilket ger en varierande gestaltning i bostadsområdet. Radhusen i 

småhusbeståndet återfinns i 1 plan med källare men med olika utseende. Den 

första varianten av radhus har en putsad sockel följt av en tegelfasad i 
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kalksandsten och ett motfallstak täckt med takpapp. Den andra radhusmodellen 

har en putsad sockel, en fasad kalksandsten samt ett sadeltak täckt med 

takpannor. De fristående småhusen återfinns i två olika utföranden i delområde 

C:s centrala och västra områden. Den första varianten av fristående småhus är 

uppbyggda av en L-vinklad huskropp i 1 plan med källare med en putsad sockel, 

kalksandstensfasad och sadeltak täckt med takpannor samt gavelsidor med 

stående panel. Den andra varianten av fristående småhus är uppbyggda i 1 plan 

med källare. Sockeln är putsad medan plan ett är beklätt med en stående panel 

och ett motfallstak beklätt med takpapp. I delområde C:s nordliga, nordvästra och 

nordöstra kanter är delområdets kedjehus placerade. Kedjehusen är rektangulärt 

formade och byggda i 1 plan med källare. Kedjehusen har en putsad sockel med 

en fasadbeklädnad bestående av både träpaneler och tegel, en av långsidorna på 

kedjehuset är uppbyggt av tegel och resterande väggar av stående panel. I figur 

2.12 visas delområdet C. 

Delområde D består av Valsätras västra område. I delområde D är småhusen i 

huvudsak uppförda under perioden 1969 med en del inslag av hus från 1970. 

Småhusbebyggelsen är uppförd på smågator längst Slipstensvägens nordvästra 

respektive sydvästra sida. Småhusbebyggelsen utgörs av framför allt kedjehus 

och några enstaka fristående småhus i sydost. Småhusbebyggelsen liknar 

kedjehusen i delområde C. Kedjehusen är uppförda med en putsad sockel med 

fasadbeklädnad av både tegel och träpaneler, en långsida är uppbyggd av 

kalksandsten och resterande väggar med en stående träpanel i olika kulörer. Det 

finns även kedjehus med fasader av kalksandsten med stående träpaneler. 

Samtliga kedjehus är även uppförda med ett papptäckt pulpettak med inklätt 

taksprång. I figur 2.13 visas en närbild över delområdet D. 

 
Figur 2.12. Delområde C.                             Figur 2.13. Delområde D. 

Slutligen görs en sammanfattning av observationerna i Valsätra med olika 

bostadskombinationer, areor, vanligt förekommande fasadmaterial och 

takmaterial i referensområdet. I hela referensområdet återfinns olika former av 

bostadskombinationer, där det förekommer allt från enplanshus med eller utan 

källare till kedjehus, radhus och flerbostadshus. Fördelning av 

bostadskombinationerna i hela referensområdet kan ses i figur 2.14. Utifrån 

figuren kan man se att de tre vanligaste bostadskombinationerna i hela området 

är 1 plan hus med källare. En sammanställning av bostadskombinationernas areor 

med beräknat genomsnitt kan ses i bilaga 1. I sammanställningen kan man se att 
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genomsnittsarean för småhusen som är 322,44 m2. Den genomsnittsarean för 

bostäder byggda under 1960-talet i området är 281,27 m2. 

 
Figur 2.14. Fördelningen av bostadskombinationer i Valsätra. 

I referensområdet förekommer olika typer av både fasadmaterial och takmaterial. 

I figur 2.15 redovisas förekommande fasadmaterial i referensområdet. Resultatet 

utifrån figuren visar på att den dominerande fasadbeklädnaden i området är en 

mixad fasad av både trä och tegel. I figuren är fördelningen mellan homogena 

träfasader och tegelfasader jämnare och de putsade fasaderna är det minst 

representativa fasadmaterialet och återfinns på fler bostäder i sydöstra delen av 

referensområdet. I figur 2.16 redovisas förekommande takmaterial i hela 

referensområdet. Resultatet från sammanställningen över takmaterial visar på att 

de två vanligaste typerna av takmaterial är takpannor av antingen tegel eller 

betong som bekläder hela 223 av områdets bostadstak. Det näst högst 

representerade takmaterialet i referensområdet är takpapp som bekläder totalt 202 

bostadstak. Takplåts beklädda tak i referensområdet representeras endast av 16 

fastigheter, alla plåttak återfinns på flerbostadshusen i referensområdet. 

  
Figur 2.15. Fasadmaterial i Valsätra.           Figur 2.16. Takmaterial i Valsätra. 

                                                         

2.6 Tidstypiska drag från1960-talet 
Arkitekturen under 1960-talet präglades av nära tillgång till utomhusvistelse i 

både trädgård och natur. Byggnaderna utformades ofta med fasadbeklädnader i 

antingen tegel eller trä eller en kombination av de båda. Det var även under denna 
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period som autoklaverad kalksandsten blev omåttligt populär som 

fasadbeklädnad [4]. Olyckligtvis hämmades den kreativa andan i bostädernas 

utformning till följd av strängare krav och monteringsfärdiga hus. Denna 

avsaknad av kreativt utlopp i husens utformning gav upphov till enklare 

formgivning och en mer modernistisk känsla [4]. Den dominerande 

bostadskombinationen under perioden var enplanshus med eller utan källare, 

vilket även återspeglas i de valda referensområdena [4]. Till följd av den 

överrepresenterade mängden av småhus från 1960-talet i de valda 

referensområdena kan således valet motiveras. Följaktligen är det även relevant 

att undersöka ett antal småhus i respektive område för att förstå konstruktionen 

samt de tekniska systemen som innefattas. För att möjliggöra en utökad förståelse 

hur dessa typhus är konstruerade fodras även kännedom om de 

byggnadsföreskrifter som brukades under denna tid. 

2.7 Typhus 
För ökad kunskap om småhusbebyggelsen i Sunnersta och Valsätra har två 

representativa typhus ur vartdera referensområdet valts ut och småhusen 

återspeglar vanligt förekommande bostadskombinationer och areor. För 

granskning av småhus har ritningar och tekniskaberskrivningar erhållits från 

stadsbyggnadskontoret i Uppsala. Typhusen som har valts ut att representera 

Sunnersta området är Uppsala-Sunnersta 137:2 som är beläget på Roskarlsvägen 

och ligger centralt öster om den genomlöpande Åkervägen i området. Den andra 

fastigheten i Sunnersta har fastighetsbeteckning Uppsala-Sunnersta 133:4 som 

ligger på Gärdesvägen som befinner sig öster om Dag Hammarskölds väg (Gamla 

Stockholmsvägen) [10]. De småhus som har valts ut att representera 

referensområdet i Valsätra är ett småhus i delområde B med fastighetsbeteckning 

Uppsala-Valsätra 39:9 och ett småhus i delområde C med fastighetsbeteckning 

Uppsala-Valsätra 17:1. Småhuset i delområde B är placerat längst Besmansvägen 

och småhuset i delområde C är ligger längst Hankvägen [10]. 

2.7.1 Typhus I 
Det första typhuset, vilket kan ses i figur 2.17, innehar ett boningsplan och ett 

källarplan samt en fasadbeklädnad av fasadtegel. Småhuset på denna fastighet 

uppförde år 1965 och är ett monteringsfärdigt hus från AB Hultsfreds-

Industrierna [19]. I enlighet med den tekniska beskrivningen är grunden lagd på 

lera och utgörs av utbredda plattor av armerad betong, som sedan källarväggarna 

vilar på. Bottenbjälklaget mellan källarväggarna utgörs av betong som gjutits 

direkt på mark. Källarväggarna är murade med betonghålsten som sedan bekläds 

med puts. Icke bärande källarinnerväggar är uppförda med lättbetongplattor. 

Ytterväggens uppbyggnad räknat utifrån består av halvstens fasadtegel med en 

bakomliggande luftspalt som är oventilerad. Stommen innehar impregnerad papp 

utvändigt samt invändigt. Stommen utgörs av fiberelement och innehåller ihop 

pressade träfiber, vilket agerar som värmeisoleringsmaterial [20], [21]. Den 

invändiga skivbeklädnaden består av träfiberskivor. Uppbyggnaden av 

vindsbjälklaget sker genom takstolarnas underramar med tvärgående träreglar 

och värmeisoleringen som har används är kutterspån. Från insidan under 
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vindsbjälklagskonstruktionen kan spontad panel med bakomliggande papp som 

har impregnerad återfinnas. Takkonstruktionen är uppbyggd med 

fackverkstakstolar av trä och takbeläggningen består av betongtakpannor med 

underliggande underlagspapp samt spontad panel. De fönster som installerades 

vid byggnadens uppförande är 2-glasfönster och de fönster som ska förse med 

ersättningsluft är försedda med uppställningsbeslag, dessutom har vissa fönster 

ett intilliggande vädringsfönster. Utsugning av frånluft sker med självdrag. 

Gällande värmeinstallation framgår det ur den tekniska beskrivningen att huset 

är försedd med en oljeeldad värmepanna [19]. Förändringar som har noterats är 

byte till fjärrvärme [13]. 

 
Figur 2.17. Typhuset I på Roskarlsvägen 3 (Privat foto). 

2.7.2 Typhus II 
Det andra typhuset, vilket kan ses i figur 2.18, består av ett boningsplan samt ett 

källarplan och är byggt år 1965. Den erhållna tekniska beskrivningen för denna 

fastighet redogör att grundplattorna är anlagda på en undergrund av lera. 

Källarväggarna är murade med betonghålsten, vilket är belägna på 

grundplattorna och bottenbjälklagen består av betong som gjutits direkt på mark. 

Ytterväggarnas uppbyggnad utifrån räknat utgörs av halvstens fasadtegel med en 

bakomliggande luftspalt, vilket är ventilerad. Stommen av fiberelement är 

beklädd med utvändigt och invändigt med impregnerad papp och den invändiga 

skivbeklädnaden består av porösträfiberskivor respektive hård träfiberskiva. 

Vindsbjälklagets uppbyggnad består av takstolarnas underramar med tvärgående 

spikreglar och utrymmet mellan underramarna fylls med kutterspån. 

Vindsbjälklaget bekläds underifrån med spontad panel med bakomliggande 

impregnerad papp. Takkonstruktionen är uppförd med fackverkstakstolar i trä, 

vilket har impregnerats genom doppning i BP-Hylosan [19]. Takstolarna har en 

överbyggnad bestående av spontad panel med påliggande underlagspapp och 

takbeklädnaden består av betongtakpannor. Huset innehar självdragsventilation, 

då ersättningsluft erhålls via fönster innehar de reglerbara uppställningsbeslag. 

Angående värmeinstallation framgår det ur de erhållna handlingarna att huset är 

förseddes med en oljeeldad värmepanna när det byggdes [19]. Förändringar som 

har noterats är fönsterbyte samt byte till bergvärmepump [13]. 
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Figur 2.18. Typhuset II Gärdesvägen 17 (Privat foto). 

2.7.3 Typhus III 
Typhus III är belägen i delområde B och småhuset utgörs av ett enplanshus med 

källare som liknar de resterande byggnaderna längst Besmansvägen. Från 

observationerna vid platsbesök har inga noteringar gjorts som indikerar på några 

större ingrepp av renoveringar i småhusets utformning. Däremot förekommer en 

del förändringar hos andra fastigheter längst Besmansvägen i form av 

tillbyggnader som uteplatser, byte av tak och tillskott av solceller på taket. 

Småhusen på denna gata är uppförda under tidsperioden 1967–1968 och det valda 

småhuset längst gatan är uppförd under 1968. I enlighet med den tekniska 

beskrivningen är byggnaden uppförd med en platta på mark och den 

underliggande jordarten består av både en glacial lera och en sandig morän 

[19],[22]. Följaktligen vilar källarväggarna på husets gjutna grundplatta. 

Källarväggarna är uppbyggda av leca-murblock med en beläggning av puts på 

både utsidan och insidan av murblocken. Vid den del av källarytterväggen som 

är i direkt kontakt med marken återfinns ett fuktavvisande lager av asfalt [19]. 

Källarytterväggens övre del har en beläggning av cementputs. Våningsbjälklaget 

mellan källaren och bostadsvåningen består av ett prefabricerat betongelement. 

Ytterväggskonstruktionens uppbyggnad utgörs av ett yttersta lager av 

halvstenstegel följt av en ventilerad luftspalt, vilket utgör byggnadens 

fasadbeklädnad. Efter den ventilerade luftspalten följer en hård träfiberskiva och 

sedan husets regelstomme med mellan liggande värmeisolering av mineralull och 

en diffusionstät papp samt en gipsskiva som angränsar till den uppvärmda 

inomhusluften. Småhuset innehar en kallvind med ett vindsbjälklag uppbyggt av, 

från insidan räknat, ett lager panel följt av en plastfolie, ett lager av kutterspån 

och en underarm från fackverkstakstolarna. Yttertaket är uppbyggt av, från 

insidan räknat, fackverkstakstolar följt av ett lager med panel, underlagspapp, 

läckt och tegelpannor. Husets gavelspetsar har en annan beklädnad än den 

underliggande ytterväggen bestående av en oisolerad konstruktion av lockpanel. 

Utöver detta är huset försett med öppningsbara 2-glasfönster med beslag 

anpassade för vädring och tillförsel av tilluft då ventilationen i övrigt sker genom 

självdrag. Husets är dessutom sammankopplat med det lokala fjärrvärmenätet 

[19]. I figur 2.19 kan en bild på typhuset ses. 
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Figur 2.19. Typhus III på Besmansvägen 5 (Privat foto). 

2.7.4 Typhus IV 
Typhus IV är belägen i delområdet C och småhuset på fastighet utgörs av ett 1 

plans hus med källare och utformningen återspeglas hos andra byggnader i 

området. Utifrån noteringar vid platsbesöket sågs inga tecken på större 

renoveringar av småhuset. Andra hus har bytt både fönster och dörrar samt tagit 

bort garageporten men även förändringar i form av tillbyggnader, uteplatser och 

tillskott av solceller på tak. De småhus som liknar typhuset i området är byggda 

under perioden 1968–1970 medan samtliga byggnader längst Hankvägen är 

uppförda under 1969. Enligt den tekniska beskrivningen består grunden av en 

platta på mark med en undergrund bestående av glacial lera [19], [22]. 

Källarväggana vilar på den underliggande betongplattan och är murade med leca 

block och har ett ytskikt av puts. Likt källarväggskonstruktionen i typhus III är 

även denna uppförd med ett ytskikt av asfalt på den delen av väggen vetter utåt 

mot marken, för att skydda mot markfukt. Ytterväggarna består av, från utsidan 

räknat, en stående panel med underliggande horisontella reglar följt av en 

asfaboard. Efter asfaboarden återfinns husets regelstomme med mellanliggande 

mineralull. Nästkommande skikt består av panel och ett slutligt invändigt ytskikt 

av gips. Taket består av, från utsidan räknat, av en papp med tvålagstäckning följt 

av ett skikt med råspontpanel och fackverkstakstolar [19]. Utöver detta är huset 

försett med 2-glasfönster med beslag anpassade för vädring och tillförsel av 

tilluft. Ventilationen av fastigheten sker genom självdrag och huset är anslutet till 

det lokala fjärrvärmenätet [19]. I figur 2.20 kan en bild på typhuset ses. 

 
Figur 2.20. Typhus IV på Hankvägen 14 (Privat foto). 



ENERGIEFFEKTIVISERANDE ÅTGÄRDER FÖR SMÅHUS FRÅN 1960-TALET 

 

18 

 

2.7.5 Sammanställning av typhusen 
Utifrån platsbesök samt datainsamlingen kan det noteras att de fyra utvalda 

typhusen är representativa i områdena till följd av storlek, byggnads år och 

konstruktion. Typhus I, typhus II och typhus III har en liknande utformning och 

utseende samtidigt som alla innehar en tegelfasad. Dessutom har typhus I och 

typhus II samt typhus III och typhus IV har samma stomme. Följaktligen kan det 

anses relevant att begränsa urvalet till endast två småhus, ett med tegelfasad och 

stomme av fiberelement samt ett med träfasad och vanlig träregelstomme. Alltså 

har typhus I och typhus IV valts ut eftersom de är representativa i områdena och 

kommer att ligga grund för utformning av åtgärdspaket och simulering. 
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3. BYGGREGLER 
För att få en inblick i tankeverksamheten kring byggnadsutformningen under 

1960-talet har två olika byggnadsstadgar från perioden analyserats. De två 

föreskrifterna som gällde under 1960-talet var Byggnadsstyrelsens anvisningar 

till byggnadsstadgan 1960 (BABS 1960) som var aktuell från 1960–1967 och 

Svensk byggnorm 1967 (SBN 67) som var aktuell från 1967–1975. Sedan har 

föreskrifterna med ny kunskap utvecklats och preciserats genom åren fram till de 

nuvarande Boverkets byggregler 29 (BBR 29). 

3.1 BABS 1960 

Byggnadsstyrelsens anvisningar till byggnadsstadgan 1960 (BABS 1960) ersatte 

den tidigare byggnadsstadgan från 1950 (BABS 1950). BABS 1960 innehåller 

föreskrifter som eftersträvades vid byggnation för att säkerställa likartat 

utförande av konstruktioner för att undvika bristfälliga konstruktioner [6]. 

I BABS 1960 beskrivs hur olika jordarter påverkar grundkonstruktionen. 

Friktionsjordarter är i allmänhet mindre benägna att ge upphov till skadliga 

sättningar, dock vid förekomst av kohesionsjordarter bör man ta hänsyn till att 

skadliga sättningar kan uppstå [6]. Gällande betong i BABS 1960 redogörs 

klassindelning av olika betongarbeten vilket delas in i tre olika klasser, I, II och 

III. Betong av klass I används i konstruktioner där det ställs höga krav på 

hållfasthet och täthet i exempelvis broar, vattentorn samt prefabricerade 

byggnadselement. Betong av klass II eller klass III är normalt förekommande 

bland småhus [6]. Vad som tas upp vad gällande fuktsäkerhet i BABS 1960 är att 

säkerställa att fuktproblem ej uppstår i konstruktionen. Fuktvandringen i 

konstruktionen tydliggörs och tätskiktet är bäst lämpat på den varma sidan av 

konstruktionen för att förhindra vattenångans rörelse i konstruktionsdelen [6]. 

Behovet av dränering kring konstruktionen tydliggörs och har som syfte att leda 

bort vatten men markens terräng och jordarter kan försvåra vattenavgången. 

Ytterväggskonstruktioner ska utformas så att den skyddar mot fuktupptagning 

från omgivningen [6]. 

I BABS 1960 introduceras riktlinjer kring hur byggnadsdelarna ska utformas för 

att uppfylla krav på inomhuskomforten samt minska värmeförlusten genom 

byggnadens samtliga konstruktionsdelar. I bilaga 2 anges värden på 

värmegenomgångstal för samtliga byggnadsdelar från BABS 1960. I bilagan 

anges klimatzoner där Uppsala räknas till zon III [6]. I BABS 1960 användes k-

värde med enheten kcal/m2h°C. Dimensionering och dragning av kanaler 

inkluderas i BABS 1960 för att säkerställa en tillräcklig luftomsättning i 

byggnaden. Samtidigt som ventilation bidrar till ett fördelaktigt inomhusklimat 

och förhindrar obehag och hälsovådlighet från emissioner. Det anges att 

boningsrum som exempelvis sovrum endast kräver ventilation genom ett 

öppningsbart fönster med tillhörande spaltventiler för att uppfylla 

ventilationskraven från denna tidsperiod [6]. 
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3.2 SBN 1967 
Svensk byggnorm 67 är den stadga som ersätter BABS 1960. I SBN 67 

presenteras bestämmelserna som funktionskrav och hur samordningen har 

utformats efter husbyggandet [7]. I SBN 1967 är information kring 

konstruktionsfodringar i stor utsträckning likvärdig med det som presenterats i 

BABS 1960 [7]. 

Information kring utformning av ytterväggar och vindsbjälklag betonas vara 

konstruerad på ett sådant sätt att ångtransporten genom byggnadsdelen beaktas. 

För murade ytterväggar av fasadtegel framgår det att bakomliggande luftspalt bör 

förses med ett antal stötfogar som kan lämnas öppna, vilket medför att luftspalten 

kan dräneras och ventileras [7]. Beträffande värmeisolering i SBN 67 så 

tillkommer hårdare krav på utformning av värmeisoleringens egenskaper samt 

vindtätheten hos konstruktionen för att säkerställa en standard för 

värmeisoleringsförmågan. Högsta värde för värmegenomgångstal för olika 

byggnadsdelar kan ses i bilaga 2 [7]. Dessutom förmedlar SBN 67 krav kring 

källarytterväggarnas värmegenomgångstal och i tabell 3.1 redovisas 

värmegenomgångstalen för källarytterväggar. Uppsala befinner sig här i 

temperaturzon III. Källarytterväggar bör högst ha det värde som anges i tabellen 

upp till 600 mm ovan mark om källarytterväggen överstiger detta värde bör 

åtgärder vidtas för att sänka värmegenomgångstalet [7]. 

Tabell 3.1. Värmegenomgångstalen för källarytterväggar (SBN 67) [7]. 
TEMPERATURZON VÄRMEGENOMGÅNGSTAL 

(kcal/m2h°C) 

I 1,35 

II 1,35 

III 1,70 

IV 2,00 

Vad gäller ventilation finns inga större skillnader mellan SBN 67 och BABS 

1960. I SBN 67 nämns tre huvudtyper av ventilation (FT, F och S), vilket skiljer 

från det tidigare som presenterats i BABS där det endast var två typer av system 

som presenterades (F och S) [7]. Det nämns även i SBN 67 att luftomsättningen 

för småhus med ventilationssystem bestående av antingen S-system eller F-

system kan anta ett värde på 0,7 oms/h [7]. 

3.3 BBR 29 
Boverkets byggregler 29 (BBR 29) är en samling av föreskrifter som kom att 

ersätta BBR 28 och i föreskrifterna förmedlas gällande regler och krav kring 

byggnadsutformning och funktioner [8]. Krav som redogörs i följande avsnitt om 

BBR berör kapitel 6 och avsnitt 6:911, 6:923, 6:924, 6:952 samt kapitel 9 och 

avsnitt 9:12, 9:2, 9:2a, 9:2b, 9:2c och 9:92. 

3.3.1 Hygien, hälsa och miljö 
I kapitel 6 paragraf 9 förmedlas krav på hygien, hälsa och miljö, vilket ska uppnås 

vid en förändring av en byggnad [8]. Därav är det av stor vikt att kontrollera att 
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det gällande regelverkets krav har uppfyllt för att säkerställa att ändringen ej har 

resulterat i olägenheter som kan påverka människors välbefinnande. I 6:911 i 

BBR 29 redogörs att ingående material i byggnaden inte får ge ifrån sig partiklar, 

gaser eller andra föroreningar som kan bidra med kritiska koncentrationer vilket 

kan ge upphov till besvär för den som vistas i byggnaden [8]. Inventering av 

material i en byggnad är fördelaktigt, speciellt när ingrepp i byggnaden ska göras. 

I 6:923 i BBR 29 rörande radonhalten i inomhusluften och betonar att byggnader 

ska vara utformad på ett sätt så att kritiska koncentrationer av radongas inte 

erhålls, då hälsobesvär kan uppstå [8]. För att hindra markradon att tränga in i 

byggnaden fodras en tät grundkonstruktion och radonavgivning från 

byggmaterial kan kontrolleras genom inkapsling, sanering av materialet eller 

ökad luftomsättning. I 6:924 förmedlas information gällande 

ventilationssystemets utformning. Ventilationssystemets ska huvudsakligen 

forcera ut gaser, luftburna partiklar som är hälsofarliga samt fukt och odörer [8]. 

Systemet ska säkerställa att nödvändigt uteluftsflöde tillförs så att en godtagbar 

luftväxling uppnås. I avsnitt 6:952 delges information rörande fuktsäkerheten i 

byggnaden. Det är viktigt att fuktkvoten för de ingående byggmaterialen inte har 

överskridits, då det kan resultera i olägenheter från emissioner och mögelsporer 

[8]. Det är viktigt att fuktkvoten för de ingående byggmaterialen inte har 

överskridits, då det kan resultera i olägenheter från emissioner och mögelsporer 

[8]. Klimatskärmens lufttäthet ska vara utformad så att konvektion av 

luftfukthalten inte påverkar konstruktionen på ett sådant sätt att den högsta 

tolererade fuktkvoten ej passeras [8].  

3.3.2 Energihushållning 
I kapitel 9 förmedlas information kring hur en konstruktion beräknas förhålla sig 

till energihushållning, byggnader förväntas tillhandahålla låga förluster och 

effektiv energiomsättning. I avsnitt 9:12 i BBR 29 anges ekvationer för att 

beräkna primärenergital och genomsnittligt värmegenomgångstal [8]. I ekvation 

3.1 ses tillvägagångssättet för att beräkna primärenergitalet (EPpet). I ekvation 3.2 

visas tillvägagångssättet för att beräkna byggnadens värmegenomgångstal [8]. 

𝐸𝑃𝑝𝑒𝑡 = (
Σ𝑖−1

6
𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣,𝑖

𝐹𝑔𝑒𝑜
+𝐸𝑘𝑦𝑙,𝑖+𝐸𝑡𝑣𝑣,𝑖+𝐸𝑓,𝑖)×𝑉𝐹𝑖

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
) (3.1) 

𝑈𝑚 = (
Σ𝑖=1

𝑛 𝑈𝑖×𝐴𝑖+Σ𝑘=1
𝑚 𝑙𝑘×Ψ𝑘+Σ𝑗=1

𝑝
𝛸𝑗

𝐴𝑜𝑚
)   (3.2) 

I 9:2 delges olika tabeller för högsta tillåtna primärenergital och genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient kopplat till olika bostadstyper och areor, se i tabell 

3.2 [8]. Dessutom återfinns tabeller med viktningsfaktorer och geografiska 

justeringsfaktorer. Viktningsfaktorer återfinns i tabell 9.2b i BBR 29 och den 

geografisk justeringsfaktorn återfinns i tabell 9.2c i BBR 29 som anger ett värde 

på 1,0 för Uppsala [8]. 
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Tabell 3.2. Hösta tillåtna primärenergital, installerad eleffekt för uppvärmning, 

genomsnittlig värmegenomgångskoefficient för bostäder [8]. 
 Energiprestand

a utryckt som 

primärenergital, 

EPpet, (kWh/m2 

Atemp och år) 

Installerad 

eleffekt för 

uppvärmning 

(kW) 

Genomsnittlig 

värmegenomgång

s-koefficient, Um, 

(W/m2K) 

Bostäder    

Småhus>130 m2Atemp 90  

4,5+1,7x(Fgeo-1) 

 

0,30 Småhus>90–130 m2Atemp 95 

Småhus>50–90 m2Atemp 100 

I 9:9 förmedlas information kring krav på hur byggnader med en planerad 

renovering ska förhålla sig till energihushållning. I 9:92 anges specifika U-värden 

för ingående byggnadsdelar som vid en renovering ska efterlevas. I tabell 3.3 

visas en sammanställning av byggnadsdelarna U-värdes krav [8]. Kraven på 

byggnadsdelarnas U-värden kan frångås om skäl finns. Sådana anledningar som 

att bibehålla gamla fönster för att bevara byggnadens karaktär är ett sådant skäl. 

Ett ytterligare exempel är att det kan skapa problematik kring bevarande av 

fasader vid tilläggsisoleringar. En ytterväggskonstruktion med en karaktärsrik 

och betydande fasad kan således värderas högre än kravet på byggnadsdelens 

uppnådda U-värdes krav [8]. 

Tabell 3.3. U-värden för byggnadsdelar [8]. 
Ul [W/m2K] 

Utak 0,13 

Uvägg 0,18 

Ugolv 0,15 

Ufönster 1,2 

Uytterdörr 1,2 
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4. IDENTIFIERADE RISKER 
I kapitlet identifieras risker i referensområdena. Det är nödvändigt att ha 

kännedom om förekommande tekniska system och energiförbrukning, men även 

undersöka om skadliga byggnadsmaterial och ämnen kan återfinnas och i vilken 

utsträckning. Dessutom fodras kännedom om radonrisken är låg eller hög i 

referensområdena. Därav vikten att identifiera risker så att en indikation kan 

erhållas kring hur faktorerna kan påverka åtgärdspaketens utformning. 

4.1 Ventilation 
En inventering av referensområdenas ventilationssystem har genom tekniska 

beskrivningar, okulära besiktningar och data från Radonova genomförts. I figur 

4.1 ses ett diagram över alla byggnadernas ventilationssystem. I områdena är 

förekomsten av ventilationssystem med värmeåtervinning och mekanisk 

ventilation relativt lika i de båda områdena. Det finns även en förekomst av 

byggnader som ej angivit ventilationssystem men även den är låg i båda 

områdena. Däremot är det överrepresenterade ventilationssystemet i båda 

områdena självdragssystem med 257 byggnader i Sunnersta och 168 byggnader 

i Valsätra. Andelen av byggnaderna med självdragssystem består till största del 

av hus från 1960-talet och några från tidigt 1970-tal. Under den okulära 

besiktningen noterades även att vindsventilationen på en stor del av byggnaderna 

i områdena var försedda med uteluftsventiler för att tillgodose 

luftväxlingsbehovet [19]. 

 
Figur 4.1. Fördelningen av ventilationssystem i Sunnersta och Valsätra. 

4.2 Värme och energi 
Värmeförsörjningen i Sunnersta och Valsätra utgörs i hög grad av fjärrvärme 

[23]. Fjärrvärmenätet fanns till förfogande när småhusbebyggelsen i Valsätra 

byggdes och från erhållna tekniska beskrivningar för området framgår det att 

värmen distribuerats från fjärrvärmeverk [19]. Vid undersökning ifall andra 

energikällor förekommer användes energideklarationer från Boverket samt 

SGU:s brunnsarkiv, vilket tillhandahåller information kring förekommande 

energibrunnar i Valsätra [24]. Referensområdet i Sunnersta är idag inkluderat i 

Uppsalas fjärrvärmenät [23]. Utifrån de tekniska beskrivningar som varit till 

förfogande framgår det att dessa småhus erhöll värme med värmepanna i huset, 
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där bränslet var eldningsolja [19]. Det är rimligt att dra slutsatsen att inte fanns 

något fjärrvärmeledningsnät under 1960-talet då småhus från denna tid byggdes 

med murstock, eftersom värme erhölls från eldning i panna. För att undersöka 

vilka andra energikällor som förekommer samt en indikation av den äldre 

bebyggelsens adaptionsförmåga till fjärrvärmenätet användes SGU:s brunnsarkiv 

och energideklarationer [24].  

Från Boverket har 35 energideklarationen erhållits varav 18 i Sunnersta och 17 i 

Valsätra. Information har samlats rörande uppvärmningssätt, energiprestanda 

och energianvändnings för uppvärmning samt uppvärmning för tappvarmvatten 

[13]. I figur 4.2 redovisas vilka uppvärmningssätt som råder i referensområdena. 

Fjärrvärme är det mest frekvent använda värmeenergikällan i båda områdena. 

Utifrån informationen från diagrammet kan det noteras att Sunnersta innehar fler 

uppvärmningssätt och kombinationer än Valsätra. 

 
Figur 4.2. Uppvärmningssätt och kombinationer i Sunnersta och Valsätra [13]. 

I figur 4.3 förmedlas den genomsnittliga energianvändningen för uppvärmning 

och varmvatten för de olika uppvärmningssätten. I Sunnersta erhölls det högsta 

medelvärdet för småhus vars uppvärmning sker med direktverkande el. I Valsätra 

är det högsta medelvärdet associerat med fjärrvärme. 

 
Figur 4.3. Genomsnittliga energianvändningen för uppvärmning och varmvatten 

i Sunnersta och Valsätra [13]. 

De erhållna energideklarationerna är utförda under ett stort tidsspann med olika 

BBR författningar. Från BBR 25 och framåt används energiprestanda i uttryck 

som primärenergi med ett nybyggnadskrav på 90 kWh/m2 Atemp och år, innan 
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användes byggnadens specifika energianvändning som mått på energiprestandan 

[25], [26]. I BBR 15 och 16 var referensvärdet för nybyggnadskravet 110 

kWh/m2 Atemp och år och från BBR 17 fram till BBR 24 var referensvärdet 55 

kWh/m2 Atemp och år [25], [26]. I figur 4.4 redovisas genomsnitts 

energiprestandan för Sunnersta och Valsätra, samt referensvärdet för de olika 

BBR författningarna. Det kan noteras att småhus som har deklarerats med BBR 

17 – 23 överskrider referensvärdet med över 100 %, vilket inte förekommer för 

BBR 15 och 16 samt BBR 25 – 29. Utifrån energideklarationerna erhålls 

energiklassificeringar som följer indelningen A-G enligt Boverket. 

Energiklassningar A-G associeras med en byggnads energiprestanda och används 

i samband med uppförandet av energideklarationer med syfte att klassificera 

byggnader. Energiklass A indikerar på en låg energiförbrukning och är den lägsta 

klassificeringen medan G indikerar på en hög energiförbrukning och är således 

den högsta energiklassen [27]. Klassificeringen av energiförbrukningen sker i 

hänseende till en procentsats av nybyggnadskravet, vilket är 90 kWh/m2 Atemp 

och år. Klassificering A ≤ 50 % av nybyggnadskravet medan klassificering B 50 

% ≤ 75 % av nybyggnadskravet, klassificering C 75 % ≤ 100 % av 

nybyggnadskravet, klassificering D 100 % ≤ 135 % av nybyggnadskravet, 

klassificering E 135 % ≤ 180 % av nybyggnadskravet, klassificering F 180 % ≤ 

235 % av nybyggnadskravet och slutligen G ≤ 235 % av nybyggnadskravet. [27]. 

 
Figur 4.4. Genomsnittliga energiprestandan för småhus i Sunnersta och Valsätra 

med hänsyn till olika BBR författningar, samt gräns för energiklassen C [13]. 

4.3 Material 
Framtill och under 1960-talet tillkom ett antal nya material och kombinationer av 

material som användes flitigt under årtiondet i olika byggnadssamanhang. Men 

under senare tid upptäcktes dock att många av materialen var hälsovådliga och 

således instiftades förbud för att säkerställa en trygg levnadsmiljö. I många äldre 

byggnader förekommer hälsovådliga material och därför är det av betydelse att 

inventera material i byggnadsdelar vid renoveringar för att undvika 
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komplikationer och eventuella hälsoproblem. Följande tydliggörs tre vanligt 

förekommande material i byggnader uppförda under 1960-talet. 

4.3.1 Blåbetong 
Blåbetong är en radioaktiv kombination av material som användes i bostäder 

under 1960- och 1970-talet innan man upptäckte materialets hälsovådliga 

effekter. Blåbetong är betongblandning där ballasten innehåller höga halter av 

uran som exempelvis alunskiffer eller uranhaltig granit [28]. Radon är en ädelgas 

som innehåller partiklar som har en kort sönderfallstid. När radon sönderfaller 

avges radondöttrar, hälsoskadliga isotoper, som med hjälp av andra partiklar i 

luften gör dem lätta men olämpliga att andas in. Till följd av den korta 

sönderfallstiden sönderdelas de skadliga isotoperna i kroppen, vilket kan ge 

cancerogena hälsoeffekter [29]. Radon avges från blåbetong när materialet ej är 

inkapslat eller har utsatts för påfrestningar som mekaniskpåverkan och 

sprickbildning, vilket möjliggör att radongaser kan sprids i inomhusluften [30]. 

Blåbetong var vanligt förekommande i byggnadsdelar som ytterväggar och 

bjälklag men även som isoleringsmaterial i vindsbjälklag och källarbjälklag som 

lättbetongkross [31]. Eftersom blåbetong medför skadliga effekter och materialet 

återfinns i bostadshus är det av betydelse att byggnaden utformas med lämpligt 

ventilationssystem som kan avlägsna gaserna och därmed minska 

exponeringsrisken. När en byggnad går från självdragsventilation till 

mekaniskventilation med syftet att energieffektivisera är det av betydelse att ha 

kännedom kring förekomster av blåbetong för att anpassa det tänkta 

ventilationssystemet efter de rådande förutsättningarna [32]. 

Båda referensområdena har en bekräftad förekomst av blåbetong, däremot har 

informationen ej erhållits på specifika byggnader utan ställts till förfogande i 

större omfattning på postnummernivå från Radonova. Dock har 

postnummerområdena varit så specifika att de sökta byggnaderna från 1960-talet 

har endast utgjorts av byggnader inom referensområdets gränser. I figur 4.5 

presenteras resultat från information från Radonovas gällande förekomst av 

blåbetong i referensområdena. Dock har ej alla byggnader i områdena genomgått 

radonmätning men en stor andel av 1960-tals husen i referensområdena har ingått 

i undersökningen. I figuren redogörs information kring förekomst av blåbetong i 

hela referensområdet Sunnersta respektive Valsätra men även specifikt för 1960-

tals husen i Sunnersta respektive Valsätra. Det kan även här noteras en stor 

osäkerhet i beståndet med byggnader som ej kan bekräfta eller motsäga sig 

förekomst av materialet i konstruktionen. 
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Figur 4.5. Förekomst av blåbetong i Sunnersta och Valsätra. 

4.3.2 Asbest 
Asbest är ett material som förekommer i olika former och har haft ett brett 

användningsområde i olika sammanhang, dessvärre har det visats att materialet 

medfört negativa hälsoeffekter [33]. I byggnadssamanhang förekommer asbest 

främst i byggnader före år 1979 och i material som tillexempel eternitplattor på 

tak eller som fasadbeklädnader, i fogmaterial, plastmattor, ytbehandlingar och i 

ventilationskanaler [33]. Asbest är ett beständigt material med värdefulla 

egenskaper. Materialet har nämligen hög hållfasthet men är samtidigt 

värmetåligt, beständigt och förekommer i olika former som gör det synnerligen 

anpassningsbart [33]. Asbest i bunden form utgör ingen större risk men när 

asbestbaserade produkter utsätts för mekanisk påverkan så partiklar frigörs i 

luften utgör materialet en risk. Asbestpartiklar i luften kan vid inandning bidra 

till lungrelaterade följdsjukdomar som cancer och lungfibros [34]. 

Asbestbaserade produkter är sedan 2005 ett förbjudet material i både Sverige och 

Europa till följd av materialets hälsorisker [34]. Däremot finns inga krav på att 

avlägsna materialet om det används i byggnaden men vid renovering anses det 

betydelsefullt att avlägsna materialet för att minska risken och förbättra 

inomhusmiljön [34]. Arbetet med att sanera kräver specialistkunskap och alla 

projekt är individuella med olika förutsättningar och således är 

saneringskostnader svåra att uppskatta, informerade en sakkunnig på 

saneringsföretaget OCAB. Till följd av asbestens mångsidighet och frikostiga 

nyttjande i byggnadssamanhang under tidsperioden finns en förhöjd risk att 

materialet förekommer i byggnaderna i de undersökta referensområdena. Asbest 

i form av eternitplattor återfinns som fasadmaterial på ett småhus i Sunnersta, 

dock har det inte bekräftats om det finns asbestprodukter i inomhusmiljön i 

referensområdena men det finns en överhängande risk. Asbest är således en 

ytterligare komponent som bör beaktas vid ändring av exempelvis 

ventilationssystem. 
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4.3.3 Impregneringsmedel 
KP-Cuprinol och BP Hylosan är två former av tillsatser som användes vid 

träimpregnering under sent 1930-tal framtill 1978 då ett förbud genomfördes 

[35], [36]. KP-Cuprinol och BP Hylsoan är två bekämpningsmedel som användes 

som tillsatser i träimpregnering med syfte att skydda mot insekter och 

biologiskpåväxt [35], [36]. KP-Cuprinol förekommer i vattenlöslig saltform 

medan BP Hylosan återfinns som lösning i mineralolja men båda innehåller 

pentaklorfenoler (PCP) [35], [36]. PCP tillsatser nyttjades flitigt under 1960–

1970-talet vid doppning i träimpregneringsprocessen [35], [36]. Men när sedan 

virket nyttjades i byggnadssamanhang och virket kom i kontakt med fukt bröts 

medlet ner och bildar kloranisol, vilket har en mögelliknande odör. Det 

impregnerade virket nyttades i olika byggnadsdelar som exempelvis syllar och 

grunder samt stom- och takkonstruktioner, vilka alla har en risk att komma i 

kontakt med fukt. Vid undermålig ventilation kan impregneringen ge omfattande 

problem gällande odören. Däremot kan även tilläggsisolering av vindsbjälklaget 

skapa problem då vindsutrymmet blir kallare. När fuktkvoten ökar i 

vindsutrymmet tillkommer fuktrisker vilket kan resultera i odör från 

tryckimpregneringens nedbrytning [37]. Utifrån tekniska beskrivningarna från de 

fyra typhusen i referensområden hittas impregneringsmedlet i virket i 

takkonstruktionen hos typhus II. Därmed är det bekräftat att 

impregneringsmedlet förekommer i referensområdena däremot är omfattningen 

av medlets spridning är oviss och kan förekomma i fler byggnader.  

4.4 Radon 
Avsnittet berör markradon och redogör vilka jordarter som är riskfyllda i 

Uppsalaregionen samt redovisar jordarter och radonmedelvärde för Sunnersta 

och Valsätra. 

4.4.1 Markradon 
Källan till radon (Rn) i byggnader kommer främst från marken och från vissa 

byggnadsmaterial. Om grundkonstruktioner är otäta medför det att radonhalten 

inomhus stiger, då radongasen i marken kan tränga in i konstruktionen. I 

boverkets byggregler framgår det att radonhalten inte får överstiga 200 Bq/m3 

[38]. Den första SBN publikation som innehöll krav på radonhalten var SBN 80 

och det föreskrivna värdet som inte fick överskridas var 200 Bq/m3 [38], [39]. 

Radonförekomsten beror på vilken uran- och toriumhalt i bergarten som kan 

återfinnas. De bergarter som har en benägenhet till högre halter är i 

huvudsakligen pegmatiter, kvartsrika bergarter, alunskiffer och i vissa 

granitsorter. Uran, torium och kalium avger radioaktivstrålning i form av 

gammastrålning och genom mätning av strålningshalten erhålls en indikation i 

vilka geografiska områden ökade koncentrationer kan återfinnas. Vilket 

resulterat att kartläggning kan genomföras med flyg som innehar 

gammaspektrometisk mätutrustning, där den naturliga gammastrålningen från 

exempelvis uran kan mätas [40]. Genom uppmätt gammastrålning kan uranhalten 

bedömas och i figur 4.6 redovisas den uppmätta uranhalten för Uppsala med 
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omnejd. Det kan noteras att Uppsala är beläget i ett geografiskt område med 

förhöjd uranhalt Uppsala. 

 
Figur 4.6. Uranhalten för Uppsalaregionen (bild från © Sveriges geologiska 

undersökning med tillstånd av Micaela Brodin). 

Vid sönderfall av radium bildas ädelgasen radon som är radioaktiv, lukt- och 

färglös. Dessutom finns det tre radonisotoper som skapas i sönderfallsserierna för 

de naturliga isotoperna uran-238 och torium-232 samt uran-235. Dessa resulterar 

i radon-222, radon-220 och radon-219, där radon-222 är hälsovådligt när den 

förekommer i kritiska koncentrationer [30]. Radongasen benägenhet att nå 

markytan beror på olika jordarternas egenskaper. Riskjordarter för radon är 

sådana som har hög porositet och permeabilitet, då större kornstorlekar kan 

återfinnas exempelvis i isälvssediment där grus, grusiga moräner och sand 

förekommer. De jordarter som inte bedöms riskfyllda är moräner, den vanligaste 

jordarten i Sverige är sandig morän. Den innehar en lägre permeabilitet vilket 

medför en begränsad transport av jordluft och detta berör även leror med hög 

vattenhalt [38]. 

Strålsäkerhetsmyndigheten genomförde under 2021 en analys av radonhalter 

bland svenska bostäder och arbetsplatser. I Uppsala och Östhammar studerades 

ca 7000 mätningar från småhus med syfte att undersöka korrelationen mellan 

radonhalten inomhus med avseende på olika jordarter och koncentrationen av 

uran i berggrunden [42]. I bilaga 3 redogörs det genomsnittliga radonhalten för 

olika jordarter på småhusfastigheter belägna i Uppsala och Östhammar, de 

undersökta fastigheterna har även ingen förekomst av blåbetong. Andelar som 

överskrider referensvärdet på 200 Bq/m3 redovisas och de högsta andelarna rör 

grusig morän, glacial silt och postglacial lera. Det högsta radonvärdet kan 

återfinnas i postglacial lera [42]. Därmed kan det noteras att leror i Uppsala är en 

riskjordart. Sambandet mellan urankoncentrationen i berggrunden och 

radonhalten inomhus för småhus uppförda utan blåbetong i Uppsala och 

Östhammar redovisas i tabell 4.1. Det högsta medelvärdet och andel överträdelse 

av referensvärdet kan återfinnas när urankoncentrationen är mellan 4,0–5,0 ppm. 
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Dock kan medelvärdet för radonhalten vid urankoncentrationen 3,0–4,0 ppm 

uppnå ett högre värde då felmarginalen är stor jämfört med andra. 

Tabell 4.1. Urankoncentration och radonhalt för småhus utan blåbetong i 

Uppsala kommun och Östhammars kommun [42]. 
U-konc. 

(ppm) 

Antal 

mätningar 

Medelvärde 

+/- sd  

(Bq/m3) 

Median  

(Bq/m3) 

Högsta 

värde 

(Bq/m3) 

Mätningar 

över 200 

Bq/m3 

< 1,0 14 91 ± 126 67 513 7,1 % 

1,0-2,0 281 129 ± 141  59 1 799 17,1 % 

2,0-3,0 1 708 155 ± 236 101 4 576 22,6 % 

3,0-4,0 3 143 195 ± 327 126 11 046 31,7 % 

4,0-5,0 1 565 199 ± 235 143 3 747 33,6 % 

> 5,0 384 174 ± 167 129 1 168 32,6 % 

 

4.4.2 Radonhalt inomhus 
Radonhalten i småhus är kopplat till byggnadens ålder. De småhus som har 

byggts under den senaste tiden har betydligt lägre uppmätt värde inomhus än 

äldre småhusen [42]. I bilaga 4 framförs en sammanställning av radonmedelvärde 

för småhus med dess korresponderande byggnadsperiod. Det högsta värdet 

återfinns i byggnader från 1960-talet där medelvärdet uppgår till 214 Bq/m3. En 

av de bakomliggande orsakerna till att höga radonhalter kan associeras med 

tidsperioderna fram till 1970-talet var bristfällig kännedom av de konsekvenser 

som är förknippade med ”blåbetong” [42]. Det framgår i bilaga 5 att småhus 

byggda senare än år 1980 innehar ett avseendevärt lägre radonmedelvärde 

inomhus. Det kan noteras att inverkan av ”blåbetongen” under perioden 1950 - 

1980 har resulterat i att över 53 % av mätningarna överstiger det tillåtna värdet 

på 200 Bq/m3. Jämfört med byggnader vilket inte innehar ”blåbetong” från 

samma tidsperiod är det endast 27 procent som överträder [42]. 

4.4.3 Radonförekomst i referensområdena 
Underlags för radonhalterna i de undersökta referensområdena har erhållits från 

Radonova i Uppsala. Den radondata som har tillhandahållits är på 

postnummernivå för Sunnersta och Valsätra. Totalt erhölls 530 mätresultat varav 

324 i Sunnersta och 206 i Valsätra. Vid mätningarna har även jordarterna 

dokumenterats. I figur 4.7 redovisas vilka jordarter som förekommer i 

referensområdena och det kan noteras att leror dominerar i båda områdena. 
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Figur 4.7. Jordarter som återfinns i Sunnersta och Valsätra. 

I figur 4.8 visas den sammanställda radondata för Sunnersta. Den största andelen 

av mätningarna är mellan 130 Bq/m3 och 300 Bq/m3 och det genomsnittliga 

medelvärdet i området är på 233,46 Bq/m3. 

 
Figur 4.8. Årsmedelvärde och medelvärde för Sunnersta. 

I figur 4.9 redogörs den sammanställda radondata för Valsätra. Den största 

andelen av mätningarna är mellan 110 Bq/m3 och 250 Bq/m3. Det genomsnittliga 

medelvärdet i området är på 193,20 Bq/m3. 
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Figur 4.9. Årsmedelvärde och medelvärde för Valsätra. 

4.5 Sammanställning av inventering i referensområdena 
Utifrån inventeringen av ventilationssystem, värmekällor, förekomster av 

riskmaterial i byggnadsdelar och radonförekomster har en sammanställning kring 

referensområdena gjorts, vilket kan ses i tabell 4.2. I figuren framgår 

inventeringens förhållningssätt till berörda BBR krav för respektive 

inventeringskategori. Sammanställningen visar på att Sunnersta och Valsätra har 

stora förekomster av ej uppfyllda och delvis uppfyllda krav i BBR 29. Samtidigt 

som finns en stor osäkerhet kring typhusens inventering av exempelvis radon och 

material till följd av tillhandahållen information som ej varit tillräckligt specifik 

(radon endast på postnummernivå) eller då det ej gjorts inventering av 

materialförekomst i typhusen (asbest och impregneringsmedel). Det är endast 

typhus I som uppfyller kravet gällande radonhalten samt typhus II rörande 

energiprestanda. 

Tabell 4.2. Statusen för olika kategorier i förhållande till BBR 29. 
Kategori Typhus Område BBR 29 

I II III IV Sunnersta Valsätra Krav uppfylls? 

Radonhalt       6:923 

Blåbetong       

Ventilation       

Asbest       6:911 

Impregneringsmedel       

Fuktsäkerhet       6:952 

Energiprestanda       9:2 

Um       

Ul       9:9 

 

Ja  

Nej  

Delvis  

Osäkert  
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5. KONSTRUKTION OCH U-VÄRDE 
I följande kapitel presenteras de valda typhusen, deras uppbyggnad och deras 

värmeisoleringsförmåga. Konstruktionen för typhus I och typhus IV analyseras 

och U-värde för samtliga byggnadsdelar beräknas. Ritningar som följer i avsnitt 

5.1 erhålls från Stadsbyggnadsförvaltningen med tillstånd av Niklas Högman 

som är plan och bygglovsadministratör. 

5.1 Grund och källarytterväggar 
Grunden för typhus I är anlagd på lera och det framgår inte om 

grundkonstruktionen har något underliggande kapillärbrytandeskikt. Det valda 

grundläggningssättet utgörs av utbredda plattor med dimensionen 200 mm x 500 

mm och dessa plattor kan återfinnas under de bärande inner- och ytterväggarna. 

Kantbalkarna är armerade med kantbyglar (K 200) och två längsgående 

armeringsstänger med diametern 12 mm. Mellan källarväggarna finns ett 

bottenbjälklag på 150 mm och innehar ett avstånd till kantbalken, vilket gör att 

den inte är förenad med de utbredda plattorna, se figur 5.1. Bottenbjälklaget 

saknar värmeisolering och det framgår inte heller om den är armerad. Samtliga 

gjutningsarbeten har utförts med betongklass III, i enlighet med BABS 1960. 

Dräneringen runt grunden sker med en sträng av 4" tegelrör som är lagd på 50 

mm grus. Källarytterväggen består av murad 250 mm betonghålsten med 9 

hålrader och under mark består den utvändiga vattenisoleringen av slammat 

cementbruk med en strykning kallasfalt samt en strykning med varmasfalt. 

Betonghålstenen täcks invändigt med slätputs och den synliga sockeln ovan mark 

har en beklädnad av slätputs som är brädriven. Källarväggarna har en invändig 

höjd på 2,1 m och bär upp ett ovanpåliggande armerat betongbjälklag [19]. 

 
Figur 5.1. Sektion för typhus I och byggmaterial. 

Följande redovisas grundkonstruktionen och källarkonstruktionen för typhus IV 

[19]. Grunden för typhus IV är förlagd på en undergrund av lera. 

Grundläggningen utgörs av en armerad platta på mark med en tjocklek på plattan 

i garaget på 200 mm men i övriga delar 80 mm. Medan kantförstyvningar under 

alla väggar utom väggen mot gatan har en tjocklek på 300 mm. Grundplattan är 

försedd med ett kapillärbrytande skikt bestående av 150 mm grus under plattan. 

Den fuktavvisande plastfolien möter således undersidan på ankarbalken under 

den bärande ytterväggen och bottenbjälklaget. Den övre mot ytan blottade delen 
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av ankarbalken har en brädriven ytstruktur och ett fall från huset på 1:50. 

Dräneringen kring plattan sker med 4" dräneringsrör på ett lager av grus. I figur 

5.2 visas två delar av grundkonstruktionen vid källarytterväggen [19].  

  
Figur 5.2. Grundkonstruktionen under ytterväggarna i typhus IV [19]. 

Kantbalkarna under resterande bärande ytterväggar är uppbyggda med ett 

underliggande lager om 150 mm dränerande grus följt av ett lager plastfolie. På 

samtliga kantbalkar vilar de bärande källarytterväggarna, vilka är uppbyggda av 

250 mm leca block [19]. De bärande källarytterväggarna har ett ytskikt av puts 

på båda sidorna om väggen men på utsidan av källarytterväggen, under mark, 

återfinns en beläggning av asfalt för att förhindra fuktupptagningen medan den 

övre delen av väggens utsida har ett ytskikt av puts. Källarytterväggarna utformas 

likt det som förespråkas i SBN 67, gällande fuktsäkra konstruktionen. Den 

invändiga höjden i källaren är 2,3 m och ovan alla källarväggar vilar ett armerat 

mellanbjälklag på 140 mm [19]. 

5.2 Yttervägg 
Ytterväggen för typhus I utgörs av en tegelfasad med bakomliggande stomme, 

som är prefabricerad. Stommen är uppförd med 4" fiberelement från AB 

Hultfreds Industrierna, vilket är en panelvägg som består av poröst 

träfibermaterial [19]. Detta material agerar som värmeisolering och omsluts av 

en träram där lameller är fastlimmade och innehar dimensionen 22 mm x 95 mm. 

Väggpanelerna monteras i sidled vilket resulterar i att de vertikala trälamellerna 

bildar rygg till rygg en sammanslagen regel på 44 mm och dessa sammanslagna 

reglar kan återfinnas med c/c 300 mm [20], [21]. Väggen av fiberelement är 

beklädd, på insida, med en asfaltimpregnerad cellulosapapp på 1 mm som är 

ytbelagd med asfalt (YAC) och utanpåliggande skivbeklädnad av porösa 

träfiberskivor på 12,5 mm. På utsidan av stommen återfinns asfaltimpregnerad 

cellulosapapp (AC) på 1 mm med utanpåliggande ½-stens tegelfasad med en 

bakomliggande luftspalt på 30 mm [19], [20]. Då tegelfasaden är murad utan 

några öppna stötfogar förblir luftspalten oventilerad [19].  

Följande presenteras väggkonstruktionen för typhus IV utifrån teknisk 

beskrivning och ritningar. Ytterväggen för typhus IV har en träfasad som utgörs 

av stående paneler på 22 mm. Under panelen återfinns en 1"x2" liggande reglar 

på ett avstånd av c/c 500 mm som träfasadens panel är fäst vid. Bakom de 

horisontella reglarna återfinns en ½" asfaboard, vilken avleder vindens inverkan 

på väggens isoleringsförmåga. Efter asfaboarden återfinns husets träregelstomme 

med virkes dimensionerna 2"x5" och ett c/c anstånd på 600 mm och mellan 
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reglarna påträffas ett lager med mineralullsisolering med en tjocklek på 120 mm. 

På träregelstomens insida återfinns först ett skikt av panel med en tjocklek på ¾" 

följt av 13 mm skivbeklädnad av gipsskiva [19]. I konstruktionen saknas en 

diffusionsspärr för att skydda konstruktionen mot fukt, vilket avviker mot 

rekommendationerna i SBN 67 [19]. 

5.3 Takkonstruktion och vindsbjälklag 
Takkonstruktionen för typhus I utgörs av fackverkstakstolar av trä monterade 

med c/c 1200 mm som erhåller en taklutning på 27 grader. Takstolarna är 

fribärande och innehar överramarna samt underramarna med dimensionen 2" x 

7" [19]. Underlagstaket som monteras på takstolarna är bestående av 

råspontluckor där tjockleken är 17 mm och ovansidan är täckt med 

asfaltimpregnerad lumppapp som är ytbelagd med asfalt (YAL) [19], [20]. 

Ovanpå underlagspappen återfinns strö- och bärläkt med betongtakpannor. 

Mellan underramarna återfinns spikreglar med dimensionen 2" x 3" och ett 

avstånd på c/c 1200 mm. Undersidan av underramarna och spikreglarna som är 

riktad mot insidan täcks med impregnerad papp YAC, vilket sedan 15 mm 

spontad panel dit spikas [19], [20]. Utrymmet mellan underramarna och 

spikreglarna fylls med 250 mm värmeisolering i form av kutterspån [19].  

Följande redogörs typhus IV:s tak- och vindsbjälklags uppbyggnad utifrån 

teknisk beskrivning och ritningar. Takkonstruktionen utgörs av ett motfallstak 

med 4 graders lutning och fackverkstakstolar är placerade med ett c/c avstånd på 

1200 mm [19]. Takstolarnas dimensioner utgörs av överramar i 2"x4" och 

underramarna i 2"x6". Underlagstaket utgörs av 17 mm råspont följt av en 

ovanpåliggande takbeläggning bestående av takpapp med tvålagstäckning, vilket 

utgör takets ytskikt [19]. Vindsbjälklaget utgörs av takstolarnas underramar följt 

av ett lager panel med en tjocklek på 19 mm som gränsar till den uppvärmda 

rumsluften [19]. I ritningarna och den tekniska beskrivningen anges inget 

isoleringsmaterial i vindsbjälklaget. Men till följd av analys av andra småhus i 

området och litteratur från perioden antas således en isolerings mängd av 

kutterspån på 200 mm i vindsbjälklaget [19], [20]. 

5.4 Fönster och dörrar 
Fönstertyper som används i typhus I samt typhus IV är kopplade 2-glasfönster 

som har sidohängda- och överhängda bågar [19]. På boningsplanet utgörs 

samtliga fönster av sidohängda bågar och de fönster som återfinns i källare är 

överhängda bågar men även glasbetongblock finns inmurad i sockeln i typhus I. 

De ytterdörrar som är belägna i klimatskärmen i typhus I är en altandörr med 

fönster, en groventrédörr med fönster och en massiv entrédörr med sidofönster 

[19]. Ytterdörrarna i typhus IV består av fyra enkla trädörrar och en garageport, 

där samtliga ytterdörrar samt garageport har ett ytskikt av träpanel dock har 

entrédörren som har ett mindre glasparti [19]. 

5.5 U-värde 
Utifrån den redogörelse av konstruktionen hos de båda typhusen beräknas således 

byggnadsdelarnas U-värden fram för att sedan jämföras med riktlinjer från BBR 
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29. Beräkningar av byggnadsdelarnas materialskikt inleds genom att först avgöra 

material med tillhörande värmegenomgångstal (λ-värde) och dess tjocklek (d), 

för att sedan beräkna skiktets värmemotstånd (R), se ekvation 5.1. Vid förekomst 

av exempelvis en regelvägg med mellan liggande isoleringsskikt beräknas λ-

värdet fram genom andelar av c/c avståndet, se ekvation 5.2. 

Vid beräkning av värmemotståndet för grund tas hänsyn till markens jordarter, 

eftersom olika jordarter har olika värmemotstånd är det av vikt att veta de 

geologiska förutsättningarna. Värmemotståndet för lera 0–1 m under grunden är 

1,0 m2 °C/W och 1–6 m under grund är värmemotståndet 3,40 m2 °C/W, vilket 

gäller för de båda typhusen i denna studie. Vid förekomst av källarväggar både 

över och under markytan beräknas den övre delen av väggen utan hänsyn till 

markens motstånd medan den undre delen av väggen tar hänsyn till 

markmotståndet. För källarväggarna 0–1 m under markytan gäller ett 

markmotstånd för lera på 0,50 m2°C/W medan det mellan 1–2 m ner gäller ett 

markmotstånd på 1,70 m2°C/W och under 2 m eller mer gäller 3,40 m2°C/W. När 

värmemotståndet för samtliga skikt i byggnadsdelen har beräknats adderas 

samtliga värmemotstånd samman. Men för att ta hänsyn till de yttre skikten i 

konstruktionen adderas även ett värmemotstånd för byggnadsdelens utsida (Rse) 

respektive insida (Rsi) [44], se tabell 5.1. 

𝑅 =
𝑑

𝜆
     (5.1) 

𝜆𝑟𝑒𝑠 = 𝛼 × 𝜆𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 + 𝛽 × 𝜆𝑡𝑟ä  (5.2) 

𝛼 Andel isolering i skiktet i c/c avståndet 

𝛽 Andel trä i skiktet i c/c avståndet 

 

Tabell 5.1. Rsi och Rse för olika byggnadsdelar [43]. 
BYGGNADSDEL Rsi [m2°C/W] Rse [m2°C/W] 

Golv 0,170 0,04 

Vägg 0,130 0,04 

Tak 0,100 0,04 

Utöver U-värdes beräkningarna tas även hänsyn till linjära och punktformiga 

köldbryggor i konstruktionen vid sammanställning av Um. I enlighet med 

Boverket kan linjeformiga köldbryggor beräknas till en 15–20 procentig ökning 

på Um för småhus. Punktformiga köldbryggor försummas för småhus då de 

påverkan på konstruktionen minimalt jämfört med övriga förluster [44]. 

Utifrån de två typhusen som valts genomförs U-värdeberäkningar för de båda 

typhusen för att fastställa ett U-medelvärde. Genom att beräkna 

konstruktionsdelarnas U-värden kan byggnadens isoleringsförmåga bestämmas. 

Således ger typhusens konstruktion upphov till grundläggande förutsättningar vid 

beräkning av U-värde. Vilket möjliggör identifiering av delar i konstruktionen 

som innehar en utvecklingspotential. Beräkningar av konstruktionsdelarnas U-
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värden för typhus I kan ses i bilaga 6. En samanställning av resultatet för 

konstruktionsdelarnas U-värden kan ses i tabell 5.2 för typhuset i Sunnersta och 

i tabell 5.3 för typhuset i Valsätra. 

Tabell 5.2. Sammanställning av U-värden och areor för typhus I. 
BYGGNADSDEL U-VÄRDE, W/(m2K)* AREA m2 Aom m2 

Grund 0,273 104,450 413,13 

Källarvägg under mark 0,669 63,060 

Källarvägg ovan mark 1,359 23,224 

Ytterväggar 0,500 93,238 

Vindsbjälklag 0,306 104,450 

Fönster 2,700 17,46 

Ytterdörrar 1,500 7,245 

* Beräkningarna är belägna i bilaga 6. 

Tabell 5.3. Sammanställning av U-värden och areor för typhus IV. 
BYGGNADSDEL U-VÄRDE, W/m2K* AREA, m2 Aom, m2 

Grund 0,254 105,560 420,08 

Källarvägg över mark 0,696 32,040 

Källarvägg under mark 0,366 38,016 

Yttervägg 0,246 89,388 

Vindsbjälklag 0,322 119,135 

Fönster 2,700 23,340 

Ytterdörrar 1,500 7,560 

Port 1,500 5,040 

* Beräkningarna återfinns i bilaga 6. 

5.6 Värmeförluster 
Värmeförluster sker ständigt från uppvärmda ytor så byggnadsdelar är inget 

undantag, däremot är det svårt att minska dessa förluster. Den största andelen av 

förlusterna sker genom transmission genom tak, väggar, grund, tak samt fönster 

och dörrar på hela 85 % medan ventilationsförlusterna bidrar med resterande 15 

% av värmeförlusterna [45]. Genom en byggnads olika komponenter avgår 15 % 

genom husets grund och källare medan väggar släpper igenom 15 % och 

detsamma gäller för tak som släpper igenom förluster på 15 %. Utöver detta går 

mycket energi förlorad genom fönster och ytterdörrar, hela 25 % beräknas avgå 

genom fönster och dörrar. Men de största förlusterna sker genom ventilationen 

med en värmeavgång på 20 % [45]. Se figur 5.3 för en översiktlig bild av 

värmeförlusterna i en byggnad. 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.3. Värmeförluster genom olika byggnadsdelar (Privat bild). 

30 % Ventilation 

15 % Tak 

25 % Fönster & dörrar 15 % Grund/Källare 

15 % Väggar 
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6. ÅTGÄRDSPAKET 
Utifrån tabell 5.2 och tabell 5.3 kan det konstateras att samtliga byggnadsdelar i 

de båda typhusen innehar en stor utvecklingspotential gällande U-medelvärde 

eftersom de ej uppfyller de ställda kraven i BBR 29, se tabell 3.3. Det som avgör 

vilket energiavtryck en byggnad har är dess associerade värmeförluster och 

energianvändning. Åtgärder som ingår i vanliga åtgärdspaket för småhus avses 

konstruktion, tekniska system och energiförsörjning. Åtgärdslösningarna kan 

delas in i två kategorier; åtgärder för att minska energibehovet i byggnaden och 

åtgärder för att minska behovet att köpa energi. Energimyndigheten har bland 

annat finansierat utvecklingen av ”Min Husguide” och in denna guide lyfts 

åtgärder för småhusägare. Lösningarna är av olika karaktär, där vissa innehar 

större eller mindre omfång [46]. Möjliga åtgärder för att minska energibehovet i 

småhus är exempelvis: 

• Byte av fönster till isolerglas 

• Renovering av fönster genom att komplettera med energiglas 

• Byte av ytterdörrar 

• Tilläggsisolering av vind 

• Tilläggsisolering av fasad 

• Isolering av källarväggar 

• Injustering av vattenburet värmesystem 

• Komplettering med smarta termostater eller innergivare 

• Installation av FTX-aggregat 

• Sänka inomhustemperaturen med en grad  

Rimliga åtgärder för att minska behovet av att köpa energi är exempelvis: 

• Installation av solceller 

• Byte till bergvärmepump 

• Byte till fjärrvärme 

• Byte till luft/vattenvärmepump 

• Komplettera med luft/luftvärmepump 

De ovanstående lösningars möjlighet att implementeras på typhusen från de båda 

referensområdena avgörs av de begränsningar som områdena samt typhusen 

tillför. Undersökningen av de möjliga åtgärdernas adaptionsförmåga sker under 

fyra kategorier; konstruktion, ventilation, uppvärmningssystem och solceller. De 

lösningar som väljs att gå vidare med sorteras under MIN, MAX och MIX från 

varje kategori. I MIN ingår mildare åtgärder som bevarar byggnadens utseende. 

MAX syftar på att implementera så många lösningar som möjligt och utnyttja 

lösningarnas fulla potential. MIX avser åtgärder som kan vara rimliga att 

genomföra. Sammanställningen av anpassade åtgärder gällande konstruktion, 

ventilation, uppvärmningssystem och solceller utgör grunden för att skapa 

åtgärdspaket för typhusen. 
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6.1 Åtgärder för grund och källarytterväggar 
Värmeförluster genom grund- och källarytterväggskonstruktionen uppgår till 15 

%, detta medför att genom tilläggsisolering kan lägre förluster erhållas [45]. 

Tilläggsisolering kan göras utvändigt på källarväggen under mark samt på sockel 

ovan mark. Befintlig bottenbjälklagskonstruktion medför hög fukthalt [47]. Vid 

exempelvis ett exponerat källargolv avges fukt från mark samt markradon genom 

sprickor eller otätheter kring genomföringar. När källargolvet täcks med 

exempelvis laminat-, vinyl-, parkettgolv eller plastmatta direkt på 

bottenbjälklaget hindras ventilation av fukt, vilket leder till olägenheter i form av 

dålig luft och giftiga emissioner. Åtgärder för befintliga bottenbjälklag är 

exempelvis ventilerade golvsystem, där dålig luft, emissioner, fukt och radon 

under golvet kan föras bort. Systemen kan även utföras med isolering samt 

material som reflekterar tillbaka värmestrålningen. Detta bidrar till ett varmare 

källargolv och minskade värmeförluster då värmen i den utventilerade luften kan 

återvinnas [48], [49]. Gällande tilläggsisolering av källarväggar innehar olika 

isolerings leverantörer konstruktionslösningar. Isodrän och Paroc använder sig 

av dränerande isoleringsskivor med isolerande och kapillärbrytande egenskaper, 

vilket möjliggör uttorkning av källarväggen på båda sidor [47], [50]. Det 

skivmaterial som förespråkas av Isover till källarytterväggen och sockeln är XPS-

skivor, vilket är spårade på ena sidan för att säkerställa fungerade dränering. 

XPS-skivorna innehar en hög fukttäthet, då materialet själv inte är 

kapillärbrytande och är beklädda med fiberduk. Materialet har hög resistens mot 

vattenupptagning och diffusion samt innehar en hög kompressionsstyrka [51]. 

Angående tilläggsisolering av sockeln kan den utföras med exempelvis; XPS-

skivor, vilket kan putsas, prefabricerade sockelelement av cellplast med 

fibercementbeklädnad som kan monteras direkt på befintlig sockel eller 

montering av mineralullsskivor som sedan bekläds med puts [50]–[52]. I figur 

6.1–6.3 redogörs olika lösningar för tilläggsisolerning av källarväggen samt 

inkluderandet eller exkluderandet av kantbalken [47], [50], [51]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.1. Olika lösningar för källarväggar (bilden erhålls från Paroc med 

tillstånd av Åsa Eriksson som är SR Marketing specialist). 
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Figur 6.2. Olika lösningar för källarväggar (bilden erhålls från Isodrän med 

tillstånd av Svante Andersson). 

 

 

 

 

 

Figur 6.3. Olika lösningar för källarväggar (bilden erhålls från Isover med 

tillstånd av Stefan Jönsson som är Avdelningschef). 

Grundläggningssättet för de olika typhusen skiljer, vilket kan ses i figur 5.2 samt 

figur 5.1 där bottenbjälklaget ansluts olika. I typhus IV är bottenbjälklaget 

förenad med kantbalken. Gällande typhus I ansluter inte bottenbjälklaget till de 

utbredda grundplattorna utan i stället till källarytterväggen, men är dock inte 

förenad. Detta medför att grundkonstruktionen för typhus I innehar en större risk 

för otätheter då det kan förekomma krympsprickor vid bottenbjälklagets 

anslutning till källarytterväggen vilket kan ge upphov till att radonhaltig jordluft 

tar sig in via grunden. Grundkonstruktionen för typhus IV innehar en hel platta 

vilket reducerar risken för otätheter från sprickor. De åtgärder som kan bör 

implementeras för båda typhus när utrymmena i källarplanen inreds till 

boningsyta är installation av ventilerade golv. Således kan fukt, lukt, emissioner, 

radon och värmeförluster kontrolleras. Detta bör kombineras med ett 

ventilationssystem som har värmeåtervinning för ökad effektivitet då golvet är 

mekaniskt ventilerat [19], [49]. Åtgärdsalternativen kan återses i tabell 6.1. 

Källarytterväggen samt den synliga sockeln för bådad typhusen är uppmurad med 

murblock utan kompletterande värmeisolering, enbart vattenisolering av asfalt 

kan återfinnas [19]. Möjliga åtgärder är tilläggsisolering av källarytterväggen och 

del av kantbalken som vetter utåt samt den synliga sockeln. Isolering under kan 

ske med önskad tjocklek, förutom sockeln mot nordväst för typhus IV då den 

riskerar att inkräkta på grannfastigheten. Åtgärdsalternativen rörande 

tilläggsisolering av källarväggen kan återses i tabell 6.1. Gällande sockeln kan 

begränsningar erhållas och främst från fönster och dörrar samt ovanliggande 

fasad. Genom tilläggsisoleringen erhåll en varmare konstruktion samt att 
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fuktbelastningen har flyttats ut och infinner sig inte dikt intill källarytterväggen. 

Åtgärden kan förespråkas då nuvarande värmeledningsförmåga är hög samt 

föråldrat tätskikt på källarväggen [47]. Vid påtaglig tilläggsisolering kan fönster 

och dörrar infinna sig för långt in i konstruktionen så funktion begränsas. Ifall 

sockeln sticker ut från fasaden fodras exempelvis överbleck för att minimera 

risken för vattenintrång i tilläggsisoleringen [19], [50]. Åtgärden motiveras för 

båda typhusen då kompletterande isolering av de uppmurade källarväggarna ej 

kan återfinnas och föreslagna åtgärdsalternativen för socklarna återses i tabell 

6.1. 

Tabell 6.1. Åtgärder gällande grund, källarytterväggar och socklar för typhus I 

och typhus IV. 
TYPHUS MIN MAX MIX 

I Grund: 

Passivt 

ventilerade golv 

Källaryttervägg 

och kantbalk: 

Tilläggsiso. ej 

Sockel: 

Bevara befintlig 

Grund:  

Mekaniskt ventilerade 

golv 

Källaryttervägg och 

kantbalk: 

Tilläggsiso. med 100 + 

100 mm XPS – foam  

Sockel: 

Tilläggsiso. med 100 

mm XPS – foam samt 

utvändig puts på 10 

mm 

Grund: 

Mekaniskt ventilerade 

golv 

Källaryttervägg och 

kantbalk: 

Tilläggsiso. med 100 + 

100 mm dränerande 

isoleringsskivor  

Sockel:  

Tilläggsiso. med 100 mm 

mineralullskivor med 

utvändig puts på 10 mm 

IV Grund: 

Passivt 

ventilerade golv 

Källaryttervägg 

och kantbalk: 

Tilläggsiso. ej 

Sockel: 

Tilläggsiso. med 

100 mm 

mineralullskivor 

med utvändig 

puts på 10 mm 

Grund: 

Mekaniskt ventilerade 

golv 

Källaryttervägg och 

kantbalk: 

Tilläggsiso. med 100 + 

100 mm XPS – foam 

(100 mm mot nordväst) 

Sockel: 

Tilläggsiso. med 100 

mm XPS – foam samt 

utvändig puts på 10 

mm 

Grund: 

Mekaniskt ventilerade 

golv 

Källaryttervägg och 

kantbalk: 

Tilläggsiso. med 100 + 

100 mm dränerande 

isoleringsskivor 

Sockel: 

Tilläggsiso. med 100 mm 

mineralullskivor med 

utvändig puts på 10 mm 

 

6.2 Åtgärder för ytterväggar 
Värmeförlusterna som sker genom ytterväggar svarar för 15 % av de totala 

förlusterna, därav finns det ett påvisat behov av en välisolerad 

ytterväggskonstruktion [45]. Beprövade lösningar gällande tilläggsisolering av 

trä- och tegelfasader är liknade mellan olika tillverkare, det som avviker är 

tjocklekskombinationer av isolering samt fabrikat [50], [51], [53]. Åtgärder för 

tegelfasader kan exempelvis utgöras av tilläggsisolering med putsskivor av 

mineralull som sedan bekläds utvändigt med ett putssystem. Ett annat 
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tilläggsisolerings alternativ är att fästa skivisolering av mineralull på befintlig 

tegel- eller träfasad och sedan använda distanshylsor för att minimera 

köldbryggor vid montering av spikreglarna. Spikreglarna bär upp den nya 

fasaden, vilket exempelvis utgöras av trä eller andra skivbeklädnadsmaterial [50], 

[51], [53]. Ytterväggskonstruktionen för de båda typhusen innehar en bärande 

stomme av trä, fasadbeklädnaden är dock något som avviker. Det kan noteras att 

det finns möjligheter för utvändig tilläggsisolering då invändig tilläggsisolering 

inkräktar på den redan värdefulla boarean, vilket kan anses negativt. Eftersom 

typhusen besitter olika fasadmaterial erhålls olika möjligheter kring utformning 

av åtgärder. 

Typhus I innehar ett regelavstånd i stommen på c/c 300 mm vilket ger fler linjära 

köldbryggor än en stomme med regelavståndet c/c 600 mm [19], [54]. På grund 

av att fiberelementen utgörs av trälameller som är fastlimmad på 

träfibermaterialet är värmeisoleringen viktig för stommens integritet och därmed 

rekommenderas ingen förändring av fiberelementen. För typhus I finns det olika 

tillvägagångssätt att installera utvändig tilläggsisolering. Vid val att bibehålla 

fasadteglet i ytterväggskonstruktionen kan fasaden isoleras med putsskivor och 

sedan förses med ett putssystem [50], [53].. Det har noterats att ett stort antal 

fastigheter i de undersökta referensområdena innehar småhus med oventilerade 

tegelfasader, då inga stötfogar är visuella. Genom tilläggsisolering kan dessa 

fasader skyddas från direktkontakt med väta, vilket resulterar att oönskad 

kondensering i den oventilerade luftspalten undviks.  

Typhus I:s stomme är inte belägen vid syllens ytterkant, utan är placerad cirka 

130 mm från ytterkanten, då fasadteglet vilar på den yttre delen av syllen [19]. 

Ingenjörsmässigt kan tegelfasaden avlägsnas då det är en skalmur för att 

möjliggöra en transformering till en träfasad. Den totala isoleringstjockleken kan 

utökas men ändå bibehålla nuvarande ytterväggstjocklek. Om fasadteglet är i god 

kondition kan den återbrukas efter att fasaden har monterats ner. En 

träregelkonstruktion uppförs på den plats som tidigare erhållits av fasadteglet, 

och skapar utrymme för tilläggsisoleringen. Den utökade regelkonstruktionen 

avser inte att uppta laster från takkonstruktionen utan enbart laster från träfasaden 

och agera ramverk för den utökade isoleringen. I figur 6.2 redovisas en 

konstruktionslösning för en träregelvägg vilket kan implementeras på den plats 

tegelfasaden vilade på. Bakom den nya träfasaden bör bakomliggande spikreglar 

ansluta till regelverket med distashylsor genom isoleringsskiktet för att minska 

punktformiga köldbryggor [50]. Regelverket ansluts dikt intill stommen av 

fiberelement och fästs i grundmuren samt i takkonstruktionen. 
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Figur 6.2. Konstruktionsförslag till ytterväggen för typhus I (bilden erhålls från 

Paroc med tillstånd av Åsa Eriksson som är SR Marketing specialist). 

Begränsningar som påverkar utformningen av ytterväggen för typhus I är 

taksprång, gavelsprång och underliggande sockel eller om det fodras fasadtegel 

för att inte avvika materialmässigt från den omkringliggande småhusbebyggelse. 

Tak- och gavelsprånget för typhus I är 380 mm och väggtjockleken bör således 

inte inkräkta så att det skydd som den medför till anslutningen mellan fasaden 

och takkonstruktionen mot exempelvis slagregn minskas [19]. De möjliga 

tillvägagångssätten beträffande tilläggsisolering för typhus IV fodrar att den 

befintliga träfasaden rivs. Efter detta kan exempelvis tvärgående träreglar 

monteras på det befintliga regelverket med mellanliggande isolering [50], [51], 

[53]. Regelverket isoleras utvändigt med ett heltäckande isoleringsskikt. Vid 

uppförande av ny träfasad bör bakomliggande spikregel ansluta till regelverket 

genom isoleringsskiktet med distashylsor för minskning av punktformiga 

köldbryggor [50]. 

Begräsningar som påverkar utformningen av ytterväggen för typhus IV är 

stommens placering på mellanbjälklaget, taksprånget runt taket, byggnadens 

placering i förhållande till fastighetsgränsen och underliggande sockel [10]. 

Stommen är belägen i ytterkant av mellanbjälklaget, vilket innebär att en vidare 

påbyggnad av regelverket ej har ett underliggande stöd, utan måste förankras i 

den befintliga konstruktionen [19]. Detta medför att en godtycklig utökning av 

ytterväggen bör ligga mellan 0 – 165 mm. Angående typhusets taksprång utgörs 

den av ett plåtöverbleck och bör anpassas till den väggtjocklek som resulteras vi 

tilläggsisoleringen för att undvika vattenintrång bakom konstruktionen. En av 

långsidorna för typhus IV är belägen precis intill fastighetsgränsen, vilket leder 

till att endast tre av fyra sidor kan erhålla en utökning mellan 0 – 165 mm vid 

tilläggsisoleringen, då utvidgning av väggen intill grannfastigheten kommer att 

inkräkta på fastigheten [10]. Den yttervägg som är belägen mot fastighetsgränsen 

bör endas erhålla en utökning mellan 0 – 45 mm. Denna utformning resulterar i 

en asymmetri och därför bör den beaktas vid utformning av fasadåtgärden så inte 

byggnadens ursprungliga uppfattning borttas [10], [19], [50], [53].  

Utformningen av ytterväggarna för båda typhus bör beakta dess anslutning till 

sockeln så inte en påtaglig konstrast förekommer. Tjockleken på 
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tilläggsisoleringen till sockeln bör korrespondera till ovanliggande ytterväggs 

tjocklek. Även fönster och ytterdörrar kan vara i behov av att flyttas längre ut i 

konstruktionen då ytterväggens bredd har utökats. Angående luftläckage genom 

ytterväggskonstruktionen innehar typhus IV ingen diffusionsspärr eller 

impregnerad papp vilket medför att en diffusionsspärr bör sättas bakom den 

invändiga skivbeklädnaden för ökad lufttäthet [19]. På grund hög ålder och höga 

sannolikhet att pappen i typhus I punkterats bör en ny diffusionsspärr installeras 

bakom den invändiga skivbeklädnaden för ökad lufttäthet [19], [43]. De 

föreslagna åtgärdsalternativen för ytterväggarna kan återses i tabell 6.2. 

Tabell 6.2. Åtgärder för ytterväggarna i typhus I och typhus IV. 
TYPHUS MIN MAX MIX 

I Ingen 

åtgärd  

Byta ut tegelfasaden till trä 

med utökat regelverk baktill. 

Regelverket ansluts med 

befintlig stomme.  

Isolerings mängd: 

190 mm 

Befintlig väggkonstruktion 

med utvändig tilläggsisolering 

vilket sedan putsas 

Isolerings mängd: 

100 mm  

IV Ingen 

åtgärd 

Påbyggnad av den befintliga 

regelstommen med tvärgående 

träreglar vilket sedan täcks 

med ny träfasad 

Isolerings mängd: 

120 mm mot öster och väster 

+ 45 mm mot norr och söder 

Påbyggnad av den befintliga 

regelstommen med tvärgående 

träreglar vilket sedan täcks 

med ny träfasad 

Isolerings mängd: 

45 mm mot samtliga 

väderstreck 

 

6.3 Åtgärder för takkonstruktion och vindsbjälklag 
Energiförluster genom vindsbjälklaget och takkonstruktionen utgörs av 15 % av 

en byggnads förluster, vilket visar behovet av ett välisolerat vindsbjälklag [45]. 

Beroende på takkonstruktionen och vindsbjälklagets förutsättningar finns olika 

beprövade lösningar till förfogande. Lösningarna för tilläggsisolering av 

vindsbjälklaget är relativt lika mellan olika tillverkare, och det som skiljer är 

isolerings typ och dess tjocklek. Utformning av vindsbjälklag sker i två former 

vid renovering, antingen bevaras den befintliga isoleringen och ett nytt lager 

tilläggsisolering appliceras ovanpå eller så byts isoleringen ut mot ny [50], [51], 

[53]. Dessa lösningar återfinns hos isolerings tillverkare som exempelvis Isover, 

Paroc och Rockwool. Isoleringsmaterialet består av antingen skiv- eller 

lösisolering. Uppbyggnaden av kallvind och vindsbjälklag är lika mellan olika 

tillverkare med en konstruktion som består av ett undertak följt av en 

diffusionsspärr och en underram med både mellanliggande och ovanpåliggande 

isolering. Dessvärre finns begränsningar gällande förhållandet mellan isolerings 

tjockleken och kostnaden, vid en specifik tjocklek på isoleringen är det inte 

längre ekonomiskt försvarbart för att förhindra värmeförlusterna genom 

takkonstruktionen. I enlighet med Rockwool, Isover och Paroc infinner sig denna 

gräns vid >500 mm total isolerings mängd. Men ett bra isolerat vindsbjälklag har 

en isolerings tjocklek på 500 mm medan standard mängden av isolering i 

vindsbjälklaget är runt 300 mm. För typhusen är en rimlig isolerings mängd i 
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vindsbjälklaget på mellan 400–500 mm för lösullsisolering och 350–450 mm för 

skivisolering [50], [51], [53]. Åtgärdsalternativen för typhusen ses i tabell 6.3. 

Den befintliga isoleringen i takkonstruktionen för typhus I och typhus IV består 

av kutterspån, som med enkelhet kan kompletteras med ett extra lager av antigen 

skivisolering eller lösullsisolering eller bytas mot ny skiv- eller lösullsisolering. 

Typhus I innehar en taklutning på 27 grader vilket genererar ett rymligt 

vindsutrymme vilket inte hämmar en tilläggsisolering av valfritt material och 

mängd [19]. Ett lämpligt isoleringsmaterial för typhus I skulle därför vara 

skivisolering i flera lager men lösull är även ett alternativ. Däremot medför 

vindsutrymmet i typhus IV vissa begränsningar [19]. Den låga taklutningen 

genererar ett begränsat vindsutrymme som hämmar en tilläggsisolering i både 

mängd och materialval. Vid lägsta punkten på vinden är 300 mm högt, vilket 

begränsar mängden isolering i bjälklaget. Ett alternativ för att isolera 

vindsbjälklaget i typhus IV är att komplettera mängden befintligt 

isoleringsmaterial med ny isolering eller byta isoleringsmaterial till ett material 

med lägre värmegenomgångstal och som dessutom är lätt att applicera. Till följd 

av det begränsade utrymmet skulle exempelvis lösullsisolering vara ett lämpligt 

material eftersom det kan sprutas in genom ett begränsat utrymme [51]. Ett 

ytterligare alternativ för typhus IV är att omvärdera takkonstruktionen helt 

genom att riva och bygga nytt för att öka volymen. Denna förändring skulle 

medföra ett omfattande arbete men möjliggöra en mer energisnål konstruktion 

som har en större möjlighet till att uppfylla BBR-kraven. Dessutom skulle andra 

åtgärder och tekniska system kunna installeras i samband med en ombyggnation 

av takkonstruktionen. 

Utöver detta har typhus I har en ångspärr bestående av impregnerad papp medan 

typhus IV helt saknar ett sådant skikt [19]. Problematik som uppstår kring typhus 

I blir således i form av risk för att diffusionsspärren genom åren har punkterats 

och släpper ut fukt. Men i typhus IV återfinns ingen diffusionsspärr, vilket 

medför att konstruktionen kan vara utsatt för fuktproblem. Därmed är det 

fördelaktigt att installera en diffusionsspärr i typhus IV, eftersom den saknas i 

konstruktionen. I typhus I bör diffusionsspärren bytas ut då den troligen ej är tät 

[19]. De föreslagna åtgärdsalternativen för vindsbjälklaget återses i tabell 6.3. 

Tabell 6.3. Åtgärdsalternativ för vindsbjälklaget i typhus I och typhus IV. 
TYPHUS MIN MAX MIX 

I Tilläggsisolera: 

+ Behålla befintlig 

isolering och utöka 

med 250 mm 

skivisolering ovanpå 

Byte av isolering: 

+ Tilläggsiso. med 

500 mm skivisolering 

eller 500 mm 

lösullsisolering 

Byte av isolering: 

+ Tilläggsiso. med 

500 mm skivisolering 

eller 500 mm 

lösullsisolering 

- Mer jobb med att ta 

bort den gamla 

isoleringen 

- Begränsad takhöjd 

vid takfoten på vinden 

Tilläggsisolera: 

+ Behålla befintlig 

isolering och utöka med 

250 mm skivisolering 

ovanpå 

Byte av isolering: 

+ Tilläggsiso. med 500 

mm skivisolering eller 

500 mm 

lösullsisolering 
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Forts. tabell 6.3 

TYPHUS MIN MAX MIX 

I - Mer jobb med att ta 

bort den gamla 

isoleringen 

- Begränsad takhöjd 

vid takfoten på 

vinden 

 - Mer jobb med att ta 

bort den gamla 

isoleringen 

- Begränsad takhöjd vid 

takfoten på vinden 

IV Byte av isolering: 

+ Byte till 300 mm 

lösullsisolering 

- Mer jobb med att ta 

bort den gamla 

isoleringen 

- Begränsat 

vindsutrymme 

Bygga om taket: 

+ Större volym 

+ Kan isolera 

vindsbjälklaget med 

500 mm skivisolering 

+ Plats för andra 

systemkomponenter 

vinden 

- Större renovering 

Byte av isolering: 

+ Byte till 300 mm 

lösullsisolering 

- Mer jobb med att ta 

bort den gamla 

isoleringen 

- Begränsat 

vindsutrymme 

 

6.4 Åtgärder för fönster och dörrar 
Energiförluster genom fönster står för hela 25 % av en byggnads förluster, vilket 

visar på ett behov av att renovera eller byta ut dem [45]. Energiförluster genom 

fönster beror av balansen mellan utstrålad värme, energiförluster, solinstrålning 

och energitillskott, vilka varierar beroende på fönstrens uppbyggnad med antalet 

glas samt emitterandeskikt [55]. Vid renovering av äldre 2-glasfönster finns ett 

antal beprövade metoder [56]. Den första varianten består av ett kopplat 2-

glasfönster där det innersta glaset i bågen ersätts med ett energiglas. Den andra 

varianten ersätter det yttersta glaset i bågen med ett energiglas i aluminiumbåge 

[56]. I den tredje varianten ersätts det innersta glas i bågen av en isolerande 

gasfylld kassett med energiglas, alltså bildas en form av 2 + 1 fönster. I det fjärde 

alternativet ersätts de befintliga glasen i 2-glaskassetten med en isolerande 

gasfylld 2-glaskasset av energiglas [56]. I den sista varianten kompletteras det 

befintliga 2-glasfönstret med ett energiglas på insidan av bågen, vilket även 

bildar ett 2 + 1 fönster [56]. Vid byte till 3-glasfönster förekommer olika varianter 

med både energiglas, isolerrutor och kombination av dessa med olika 

beläggningar [57]. 

Renoverade fönster har ett U-värde på mellan 1,3–1,9 W/m2K beroende på vilken 

lösning som tillämpas och nya 3-glasfönster har ett U-värde på runt 1,2–0,9 

W/m2K [56]. Alternativ för typhusen är att antingen renovera de befintliga 2-

glasfönstren och komplettera dessa enligt de tidigare nämnda alternativen. Ett 

annat alternativ är att byta ut 2-glasfönstren mot 3-glasfönster med 

lågemitterande skikt. Utöver typhusens fönster finns även dörrar med 

utvecklingspotential. Typhusens ytterdörrar uppfyller inte rekommendationerna 

för dörrar i BBR 29 [58]. Därmed fodras att dörrarna byts mot energieffektiva 

alternativ för att sänka U-värdet. De föreslagna åtgärdsalternativen för fönster 

och dörrar kan återses i tabell 6.4. 
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Tabell 6.4. Åtgärder för fönster och dörrar i typhus I och typhus IV. 
TYPHUS MIN MAX MIX 

I & IV Fönster: 

Renovera befintliga 

2-glasfönstren 

Ytterdörrar: 

Byta ut ytterdörrarna 

mot nya 

Fönster: 

Byta till 3-

glasfönster 

Ytterdörrar: 

Byta ut ytterdörrarna 

mot nya 

Fönster: 

Byta till 3-glasfönster 

Ytterdörrar: 

Byta ut ytterdörrarna 

mot nya 

 

 

6.5 Åtgärder för ventilation 
Energiförluster genom ventilationen står för hela 30 % av en byggnads förluster, 

vilket visar på ett behov av att minska ventilationsförlusterna genom att byta från 

självdrag till ett ventilationssystem med värmeåtervinning [45]. Utifrån 

småhusbeståndet i landet beräknas att hela 66 % av dessa småhus är 

underventilerade [59]. I äldre småhus från 1960-talet är självdragsventilation (S) 

en vanlig ventilationsform men det förekommer dessutom mekanisk ventilation 

(F), i BABS och SBN återfinns information kring dessa två vanligt 

förekommande ventilationsformerna vilket därmed bekräftar påståendet. Vid 

självdragsventilation krävs att konstruktionen är otät eftersom byggnadens 

ventilation sker genom konstruktionens otätheter [60]. Vid nyttjandet av ett 

mekaniskt till- och frånluftssystem (FT) kan problematik med radon undvikas 

eftersom byggnaden försätts i övertryck och tränger således ut den skadliga 

radongasen [30], [60]. Vid implementering av ett FT-system tillkommer 

problematik med fuktvandringen eftersom byggnaden försätts i övertryck trycks 

även fukt ut i olika byggnadsdelarna, vilket kan ge upphov till fuktproblem om 

ej diffusionsspärren är duglig [60]. Vid byte av ventilationssystem från 

självdragssystem till ett system med värmeåtervinning kan en reduktion på 

energiförbrukningen med 30 % ske, då värmen i systemet återvinns [61].  

I de båda referensområdena är en överrepresenterad andel av småhusen försedda 

med självdragssystem, se figur 5.1. Lämpliga åtgärder gällande ventilationen i 

dessa byggnader blir att byta det befintliga systemet mot ett mer effektivt system 

med värmeåtervinning, alltså ett FTX-system. En ytterligare motivering till 

implementeringen av FTX är risken för radon från blåbetong och markradon i 

områdena. Med självdragsventilation erhålls ett undertryck som resulterar i att 

radonhalterna ökar inomhus. Genom kontrollerad till- och frånluftsventilering 

garanteras god luftomsättning och undertryck kan begränsas [32]. Tillsammans 

med en värmeväxlare erhålls lägre energiförluster från den nödvändiga 

ventilationen. Det fodras att byggnadens fasader tätas och tilläggsisoleras samt 

att fönster och eventuellt dörrar byts. Andra begräsningar som tillkommer är att 

FTX kräver ett mer utrymme för kanaler och aggregat och i typhus IV finns ett 

begränsat utrymme på vinden. Därmed förespråkas en ombyggnation för att öka 

volymen på vinden, vilket nämnts tidigare, däremot kan även ett sådant 

ventilationssystem förläggas i källaren om så behövs. För typhus I finns större 

möjligheter till implementering av båda ventilationssystemen då ej samma 

begränsningar gällande utrymme förekommer. De föreslagna åtgärdsalternativen 

angående ventilationssystem kan återses i tabell 6.5. 
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Tabell 6.5. Ventilationsåtgärder för typhus I och typhus IV. 
TYPHUS MIN MAX MIX 

I & IV FTX-system: 

Förutsätter att 

konstruktionen är tät. 

Byte av fönster och 

dörrar fodras. 

Ger ett övertryck som 

är lämpligt vid radon. 

FTX-system: 

Förutsätter att 

konstruktionen är tät. 

Byte av fönster och 

dörrar fodras. 

Ger ett övertryck som 

är lämpligt vid radon. 

FTX-system: 

Förutsätter att 

konstruktionen är tät. 

Byte av fönster och 

dörrar fodras. 

Ger ett övertryck som 

är lämpligt vid radon. 

 

6.6 Åtgärder för värme 
Förekommande värmesystem/källor i området är, som tidigare nämnts, 

fjärrvärme, el, bergvärme, luftluft-värmepump, luftvatten-värmepump. Men 

fjärrvärme är den störst förkommande värmekällan i båda områdena. I en rapport 

från energimyndigheten angående uppvärmning av ett genomsnittligt småhus 

uppfört under 1960-talet förbrukar det kring 16 MWh/år [62]. Utifrån värden från 

energideklarationer från småhus i referensområdet anges det i figur 5.3 att 

småhus med fjärrvärme i Sunnersta förbrukar 22 MWh/år respektive Valsätra på 

26 MWh/år. 

Med en energikälla bestående av el sker uppvärmningen av direktverkande el ofta 

i form av elradiatorer eller en elpanna. Småhus med en värmekälla av el förbrukar 

23 MWh/år i Sunnersta respektive 18 MWh/år i Valsätra. Vid användning av 

bergvärme kan åtgången av energi för uppvärmning minska med hela 80 % [63]. 

Andra uppvärmningskällor som luft-vattenvärmepumpar och luft-

luftvärmepumpar återfinns i referensområdena i olika kombinationer med andra 

värmekällor. Enligt Vattenfall kan en luft-vattenvärmepump minska 

förbrukningen med 60–70 % medan en luft-luftvärmepump minskar med 55 %. 

Genom att kombinera värmepumpar med andra värmekällor som bergvärme, el 

eller fjärrvärme kan många varianter erhållas, se figur 4.3. 

För att ge en översiktsbild av kostnaden mellan olika värmesystem visas en 

sammanställning över kostnaderna i figur 6.3 i form av en tabell. I tabellen visas 

kostnader för olika värmekällor från ”Fjärrkontrollen” ett beräkningsverktyg som 

Vattenfall tillhandahåller [64]. Grunddata för tabellen utgörs av ett småhus med 

en årlig förbrukning på 20 MWh/år och som redan är anslutet till fjärrvärmenätet, 

eftersom övervägande andelen småhus i referensområdena redan är anslutna till 

fjärrvärmenätet valdes detta alternativ, och har ett värmesystem i huset bestående 

av vattenburna radiatorer. I figuren redovisas uppskattade priser för fjärrvärme, 

bergvärme och luft/vatten däremot redovisas ej direktverkande el. Resultatet 

utifrån tabellen visar på att driftkostnaderna för både luft/vatten och bergvärme 

är betydligt lägre än priset för fjärrvärme i denna beräkning, se bilaga 7 för hela 

sammanställningen av beräkningen [64]. 
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Figur 6.3. Visar kostnaden av olika värmekällor [64]. 

Värmekällan i båda typhus utgörs av fjärrvärme. Anledning till att byta 

värmesystem är oftast med syfte att sänka den nuvarande förbrukningen och 

minska på uppvärmningskostnaderna. Däremot tillkommer en del begränsningar, 

i Valsätra är tomtgränserna väldigt snäva, vilket skapar problematik vid byte till 

bergvärme. Vid implementering av bergvärme rekommenderas att borrhål ej ska 

borras närmare än 20 m från varandra eftersom risken finns att berget töms på 

energi [65]. Fastighetsgränserna i Valsätra utgör därför en begränsning, vilket 

gör det fördelaktigt att behålla det befintliga värmesystemet eller byta till 

luft/vatten som ej ger dessa bieffekter. Fastigheterna i Sunnersta är större vilket 

möjliggör ett byte till bergvärme utan större problematik. I tabell 6.6 återfinns en 

sammanställning av olika åtgärder som anpassats utifrån typhus I och typhus IV 

förutsättningar. 

Andra aspekter som påverkar värmeförbrukningen är att sänka temperaturen med 

någon grad så kan man spara upptill 15 % på energiförbrukningen. Det är således 

fördelaktigt att sänka temperaturen i huset för att utnyttja de ingående materialens 

värmetröghet och värma huset [52]. Andra förbättringar som kan implementeras 

för att minska på energiförbrukningen är att säkerställa att värmesystemet är rätt 

injusterat och att komplettera med effektiva givare och termostater [46]. 

Tabell 6.6. Åtgärdsalternativ av värmekällor för typhus I och typhus IV. 
TYPHUS MIN MAX MIX 

I Luft/vatten: 

+ Lägre driftkostnader än 

fjärrvärme 

- Kräver installation 

Bergvärme: 

+ Större tomter, bättre för 

avstånd mellan borrhålen 

+ Lägre driftkostnader än 

fjärrvärme och luft/vatten 

Fjärrvärme: 

- Högre driftkostnader 

+ Befintligt system, kräver 

ingen installation 

Bergvärme: 

+ Större tomter, bättre 

för avstånd mellan 

borrhålen 

+ Lägre driftkostnader 

än fjärrvärme och 

luft/vatten 

Luft/vatten: 

+ Lägre driftkostnader 

än fjärrvärme 

- Kräver installation 

 

Fjärrvärme: 

- Högre 

driftkostnader 

+ Befintligt 

system, kräver 

ingen installation  
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Forts. tabell 6.6 
TYPHUS MIN MAX MIX 

IV Fjärrvärme: 

- Högre driftkostnader 

+ Befintligt system, kräver 

ingen installation 

Luft/vatten: 

+ Lägre driftkostnader än 

fjärrvärme 

- Kräver installation 

Bergvärme 

- Smala tomter, nära mellan 

borrhål 

+ Lägre driftkostnader än 

fjärrvärme och luft/vatten 

Luft/vatten: 

+ Lägre driftkostnader 

än fjärrvärme 

- Högre driftkostnader 

än bergvärme 

Bergvärme: 

- Smala tomter, nära 

mellan borrhål 

+ Lägre driftkostnader 

än fjärrvärme och 

luft/vatten 

- Kräver installation 

Fjärrvärme: 

- Högre 

driftkostnader 

+ Befintligt 

system, kräver 

ingen installation 

 

 

6.7 Åtgärder för solceller 
Andelen solcellsanläggningar har ökat drastiskt under de senaste åren [67]. Den 

installerade effekten för småhus befinner sig runt 5 – 15 kW, vilket motsvara 25–

75 m2 [68]. Under år 2021 installerades 80 207 solcellsanläggningar där effekten 

uppgick till <20 kW. Detta var en ökning med 29,4 % jämfört med de antal som 

installerades år 2020 [68]. Utifrån den överenskommelse som slöts år 2016 

gällande Sveriges energipolitik är målet att elproduktionen år 2040 ska vara 100 

% förnybar, vilket resulterar i att varje ny solcellsanläggning bidrar till 

uppfyllandet av det satta målet [67]. Av de olika energieffektiviserade åtgärderna 

som kan implementeras på småhus är applicering av solceller den åtgärd som ger 

högst energibesparing, vid behållande av befintligt uppvärmningssystem [59]. 

Solcellsanläggningar kan utformas på olika sätt beroende på exempelvis vilken 

lutning taket innehar eller vilken belastning takkonstruktionen klarar av. På platta 

tak kan ballastsystem användas [69]. Montageskenorna på taket tyngs ner med 

ballast, vilket resulterat att anläggningen inte behöver förankras i 

takkonstruktionen och hål genom takbeläggningen kan undvikas. Vid svagare 

konstruktion kan systemet förankras i takkonstruktionen för att undvika 

belastningen från ballasten. Installation på lutande tak sker med infästning i 

takkonstruktionen [69]. Solpaneler avger olika effekt beroende på vilken modell 

som används, ungefärligt effekt på de solpaneler som återfinns på marknaden är 

kring 330 – 400 W [67].  

När solpanelerna installeras kan de monteras med eller utan optimerare [67]. 

Utan optimerare seriekopplas panelerna vilket medför att samma mängs ström 

går igenom alla paneler. Detta resulterar att panelerna är beroende av varandra 

och skulle någon panel skuggas kommer hela strängen att påverkas. När en panel 

skuggas kommer produktionen att minska med en viss procentsats, vilket i sin tur 

kommer att begränsa samtliga paneler då de är sammankopplade. Används 

optimerare styrs varje panel enskilt, vilket resulterar i att om en panel skuggas 

kommer den inte begränsa produktionen av resterande paneler [67]. Därav bör 
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solcellsanläggningen ha fri tillgång till solljus och inte begränsas av närliggande 

vegetation eller byggnader som kan skymma anläggningen. De väderstreck som 

anses lämpliga för solelproduktion är mot söder, öster och väster, mot norr 

rekommenderas ingen installation. Högst effekt erhålls mot söder, installation 

mot öster eller väster producerar mellan 20–25 % mindre än anläggning mot 

söder [67]. Elproduktionen är som högst under sommarhalvåret. Under soliga 

dagar blir det oftast ett överskott av el som säljs till elnätet. Under kvällstid när 

förbrukningen är högre kan överskottet under dagen brukas om batterilager 

erhålls.  

I dagsläget finns det fastigheter i båda referensområdena som innehar 

solcellsanläggningar, men är dock underrepresenterade. I Sunnersta har 

majoriteten av småhusen sadeltak med takpannor men även låglutande papptak 

förekommer. Till största del är byggnaderna roterade så att ena gaveln är riktad 

mot norr eller mot väster, detta resulterar att solcellsanläggningar kan installeras 

mot söder, väster och öster [10]. I Valsätra utgörs ungefär hälften av småhusen 

av sadeltak och den resterade hälft av platta tak och pulpettak. Samtliga småhus 

har gaveln mot sydost eller sydväst. I området möjliggörs installation mot sydost 

och sydväst. Risk för skuggbildning av byggnader samt vegetation är låg i båda 

områden. I tabell 6.7 redovisas lämpliga väderstreck för solcellsanläggningarna i 

båda referensområden samt system storlek. 

Tabell 6.7. Solcellsåtgärder för typhus I och typhus IV. 
TYPHUS MIN MAX MIX 

I Solceller-Infästning i 

tak 

Systemet är placerad 

mot väster. Storlek: 5 

kW (25 m2) 

Solceller-Infästning i 

tak 

Systemet är placerad 

mot öster och väster. 

Storlek: 15 kW (75 m2) 

Solceller-Infästning i 

tak 

Systemet är placerad 

mot väster. Storlek: 

10 kW (50 m2) 

IV Solceller-

Ballastsystem 

Systemet är placerad 

mot väster. Storlek: 7 

kW (35 m2) 

Solceller-Ballastsystem 

Systemet är placerad 

mot väster. Storlek: 14 

kW (70 m2) 

Solceller-

Ballastsystem 

Systemet är placerad 

mot väster. Storlek: 11 

kW (55 m2) 

 

6.8 Sammanställda åtgärdsförslag 
En översiktlig bild av samtliga åtgärdsalternativ återges i form av två tabeller, 

tabell 6.8 visar en sammanställning för typhus I respektive tabell 6.9 för typhus 

IV. I tabellerna har åtgärdsalternativ enligt nivåerna MIN, MAX och MIX 

framställts. 

 

 

 



ENERGIEFFEKTIVISERANDE ÅTGÄRDER FÖR SMÅHUS FRÅN 1960-TALET 
 

52 

 

Tabell 6.8. Sammanställning av åtgärdsalternativ för typhus I. 
TYPHUS MIN MAX MIX 

I KONSTRUKTION: 

 

 

Grund: 

Passivt ventilerade 

golv 

Källaryttervägg: 

Tilläggsiso. ej 

Sockel: 

Bevara befintlig 

Fasad: 

Bevara befintlig 

Tak 

Byte av isolering: 

+ Tilläggsiso. med 

500 mm 

lösullsisolering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grund:  

Mekaniskt ventilerade 

golv 

Källaryttervägg: 

Vägg och kantbalk 

tilläggsiso. med 100 

+100 mm XPS – foam  

Sockel: 

Tilläggsiso. med 100 

mm XPS – foam samt 

utvändig puts på 10 

mm 

Fasad: 

Byta ut tegelfasaden 

till trä med utökat 

regelverk baktill. 

Regelverket ansluts 

med befintlig stomme.  

Isolerings mängd: 

190 mm 

Tak: 

Byte av isolering: 

+ Tilläggsiso. med 

500 mm skivisolering 

Grund: 

Mekaniskt ventilerade 

golv 

Källaryttervägg:  

Vägg och kantbalk 

tilläggsiso. med 100 

+100 mm dränerande 

isoleringsskivor  

Sockel:  

Tilläggsiso. med 100 

mm mineralullskivor 

med utvändig puts på 10 

mm 

Fasad:  

Befintlig 

väggkonstruktion med 

utvändig tilläggsiso. 

vilket sedan putsas 

Isolerings mängd: 

100 mm 

Tak: 

Byte av isolering: 

+ Tilläggsiso. med 500 

mm skivisolering 

 

 VENTILATION OCH UPPVÄRMNING: 

 FTX-system 

Luft/vatten VP 

FTX-system 

Bergvärmepump 

FTX-system 

Fjärrvärme 

 

 SOLCELLER:   

 Solceller-Infästning 

i tak: System 

placerat mot väst. 

Storlek: 5 kW (25 

m2) 

Solceller-Infästning i 

tak: System placerat 

mot öst och väst. 

Storlek: 15 kW (75 

m2) 

 

Solceller-Infästning i 

tak: System placerat mot 

väst. Storlek: 10 kW (50 

m2) 

 FÖNSTER OCH DÖRRAR: 

 Fönster: 

Renovera befintliga 

2-glasfönstren 

Ytterdörr: Byta ut 

ytterdörrarna mot 

nya 

 

Fönster: 

Byta till 3-glasfönster 

Ytterdörr: Byta ut 

ytterdörrarna mot nya 

 

Fönster: 

Byta till 3-glasfönster 

Ytterdörr: 

Byta ut ytterdörrarna mot 

nya 
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Tabell 6.9. Sammanställning av åtgärdsalternativ för typhus IV. 
TYPHUS MIN MAX MIX 

IV KONSTRUKTION: 

 Grund: 

Passivt ventilerade 

golv 

Källaryttervägg: 

Tilläggsiso. ej 

Sockel: 

Tilläggsiso. med 

100 mm 

mineralullskivor 

med utvändig puts 

på 10 mm 

Fasad: 

Bevara befintlig 

Tak: 

Byte av isolering till 

300 mm 

lösullsisolering 

Grund: 

Mekaniskt ventilerade 

golv 

Källaryttervägg: 

Vägg och kantbalk 

tilläggsiso. med 100 + 

100 mm XPS – foam 

Sockel: 

Tilläggsiso. med 100 

mm XPS – foam samt 

utvändig puts på 10 

mm 

Fasad: 

Påbyggnad av den 

befintliga 

regelstommen med 

tvärgående träreglar 

vilket sedan täcks med 

ny träfasad.  

Isolerings mängd: 

120 mm mot öster och 

väster + 45 mm mot 

norr och söder 

Tak: 

Bygga om taket och 

isolera vindsbjälklaget 

med 500 mm 

skivisolering 

Grund: 

Mekaniskt ventilerade 

golv 

Källaryttervägg: 

Vägg och kantbalk 

tilläggsiso. med 100 + 

100 mm dränerande 

isolerings skivor 

Sockel: 

Tilläggsiso. med 100 

mm mineralullskivor 

med utvändig puts på 10 

mm 

Fasad: 

Påbyggnad av den 

befintliga regelstommen 

med tvärgående 

träreglar vilket sedan 

täcks med ny träfasad. 

Isolerings mängd: 

45 mm mot samtliga 

väderstreck 

Tak: 

Byte av isolering till 300 

mm lösullsisolering 

 VENTILATION OCH UPPVÄRMNING: 

 FTX-system 

Luft/vatten 

FTX-system 

Luft/vatten 

FTX-system 

Luft/vatten 

 SOLCELLER: 

 Solceller-

Ballastsystem: 

System placerat mot 

syd.    Storlek: 7 kW 

(35 m2) 

Solceller-

Ballastsystem: 

System placerat mot 

syd.    Storlek: 7 kW 

(35 m2) 

Solceller-Ballastsystem: 

System placerat mot 

syd.    Storlek: 7 kW (35 

m2) 

 FÖNSTER OCH DÖRRAR 

 Fönster: 

Renovera befintliga 

2-glasfönstren 

Ytterdörr: 

Byta ut ytterdörrarna 

mot nya 

Fönster: 

Renovera befintliga 

2-glasfönstren 

Ytterdörr: 

Byta ut ytterdörrarna 

mot nya 

Fönster: 

Renovera befintliga 

2-glasfönstren 

Ytterdörr: 

Byta ut ytterdörrarna 

mot nya 
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7. SIMULERING AV ÅTGÄRDSPAKET 
Utifrån samanställningarna av åtgärdspaketen i kapitel 6 har simuleringar 

genomförts i BIM Energy för att analysera åtgärdernas inverkan på 

konstruktionernas byggnadsdelar. För att utvärdera utformningen av 

byggnadsdelarna i åtgärdspaketens har först byggnadens ursprungliga skick 

simulerats och handberäkningar utförts. Sedan simuleras de framtagna 

åtgärdspaketen. 

7.1 Original data för typhus I och typhus IV 
Simulering av originalbyggnaderna genomförs, vilket tydliggör åtgärdspaketens 

inverkan. En sammanställning av indata för typhusen kan ses i bilaga 8. 

Typhusens simulerade U-värden samt handberäknade U-värden kan ses i tabell 

7.1, vilket valideringar simuleringen i BIM Energy [9]. 

Med hänsyn till denna samanställning av typhusens ursprungliga skick har båda 

byggnaderna påvisade energiförluster eftersom U-värdena för byggdelarna är 

höga och uppfyller ej kravet som återfinns i BBR, se tabell 3.3. Kravet från BBR 

29 visar på ett eftersträvat värde på 0,30 W/m2K för Um men typhus I har ett 

ursprungligt värde på 0,66 W/m2K och typhus IV har ett ursprungligt värde på 

0,57 W/m2K. Typhusens nuvarande utförande, utan energieffektiviserande 

åtgärder, visar på energiförluster. 

Tabell 7.1. U-värde från simulering och handberäkning för typhus I och typhus 

IV. 
BYGGNADSDEL SIMULERING 

(W/m2K) 

HANDBERÄKNING 

(W/m2K) 

Typhus I IV I IV 

Grund 4,370 2,740 0,273 0,254 

Källarvägg 1,700 0,740 0,669 0,696 

Sockel 1,700 0,740 1,359 0,366 

Yttervägg 0,530 0,300 0,500 0,246 

Tak 0,300 0,360 0,306 0,322 

Fönster 2,700 2,700 2,700 2,700 

Ytterdörrar/port 1,500 1,500 1,500 1,500 

Um 0,660 0,570 0,664 0,562 
 
 

7.2 Åtgärdspaket MIN 
Åtgärdspaket MIN syftar på en mildare förändring utvändigt och de åtgärder som 

vidtas utnyttjar inte dess fulla potential samt att alla lösningar som är tillgängliga 

inte nyttjas. I simuleringen tas ingen hänsyn till den passivt ventilerade grunden 

dessutom är båda typhusen simulerade med FTX-system, uppvärmt med luft-

vattenvärmepump och innehar 5 kW solceller för typhus I respektive 7 kW för 

typhus IV. I figur 7.1 redogörs en schematisk bild över påverkade 

byggnadskomponenter i åtgärdspaketet för båda typhusen. Byggnadsdelarnas 

materialtjocklekar, värmemotstånd och uppbyggnad kan ses i bilaga 8, vid 

simulering MIN. 
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Figur 7.1. Påverkade byggnadskomponenter i simuleringen. 

7.3 Åtgärdspaket MAX 
Åtgärdspaket MAX syftar på att implementera så många lösningar som möjligt 

och utnyttja lösningarnas fulla potential. I simuleringen tas ingen hänsyn till den 

mekaniskt ventilerade grunden och båda typhusen simuleras med FTX-system, 

uppvärmning med bergvärme och innehar 15 kW solceller för typhus I respektive 

14 kW för typhus IV. I figur 7.2 redogörs en schematisk bild över påverkade 

byggnadskomponenter i åtgärdspaketet för båda typhusen. Byggnadsdelarnas 

materialtjocklekar, värmemotstånd och uppbyggnad kan ses i bilaga 8, vid 

simulering MAX. 

 
Figur 7.2. Påverkade byggnadskomponenter i simuleringen. 

7.4 Åtgärdspaket MIX 
Åtgärdspaket MIX avser mer vilka åtgärder som kan vara rimliga att genomföra. 

I simuleringen tas ingen hänsyn till den mekaniskt ventilerade grunden och båda 

typhusen simuleras med FTX-system, uppvärmningssystem bestående av 

fjärrvärme samt innehar 10 kW solceller för typhus I respektive 11 kW för typhus 

IV. I figur 7.3 redogörs en schematisk bild över påverkade 

byggnadskomponenter i åtgärdspaketet för båda typhusen. Byggnadsdelarnas 

materialtjocklekar, värmemotstånd och uppbyggnad kan ses i bilaga 8 vid 

simulering MIX. 

 
Figur 7.3. Påverkade byggnadskomponenter i simuleringen. 
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8. RESULTAT 
I följande kapitel redovisas resultaten för transmissionsförluster, 

värmeåtervinning, U-medelvärde och energiprestanda från de simulerade 

åtgärdspaketen (MIN, MAX och MIX) för de båda typhusen. I figur 8.1 återfinns 

åtgärdspaketen och dess värmeåtervinningen från ventilation och värmepump. 

De båda typhusens ursprungliga simulering av byggnadens befintliga status 

innehar ej någon återvinningspotential till följd av frånvaron av system med 

värmeåtervinning. Båda typhusens befintliga status i simuleringen visar på att 

den högsta transmissionen erhålls av typhus I, se figurerna 8.2 och 8.3. Utifrån 

figurerna ses en trend med minskade transmissionsförluster i åtgärdspaketen för 

de båda typhusen, och det lägsta värdet för de båda typhusen rör åtgärdspaketet 

MAX. Den högsta totala värmeåtervinningen hittas i åtgärdspaketet MIN i typhus 

I respektive åtgärdspaket MIN i typhus IV. Utifrån figurerna kan man se att det 

mest energieffektiva åtgärdspaketen återfinns för typhus I. I bilaga 8 återfinns 

tabeller för tillförd- och avgiven energi för samtliga åtgärdspaket för de båda 

typhusen. 

 
Figur 8.1. Transmissionsförluster och värmeåtervinning i de olika 

åtgärdspaketen för båda typhusen. 
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Figur 8.2. Transmissionsförluster och köpt el samt värmeåtervinning i de olika 

åtgärdspaketen för typhus I. 

  
Figur 8.3. Transmissionsförluster och köpt el samt värmeåtervinning i de olika 

åtgärdspaketen för typhus IV. 

Enligt de genomförda simuleringarna gällande U-medelvärdet, vilket kan ses i 

figur 8.4, framgår det att typhus I innehar det största U-medelvärdet. Trenden 

mellan originalbyggnadernas Um och det Um som återfinns i åtgärdspaket MIN, 

har en likartad minskning. I typhus I minskar Um med 0,13 W/m2K och för typhus 

IV minska Um med 0,11 W/m2K. Vilket visar på att åtgärderna i paketen har en 

liknande inverkan oberoende på byggnadens utformning. Däremot erhålls en 
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större kontrast mellan åtgärdspaket MAX och MIX för de båda typhusen. Men 

förhållandet som påträffades, i jämförelsen mellan originalbyggnaden och MIN, 

återfinns även i mindre kontras mellan åtgärdspaketen MAX och MIX. Rådande 

BBR-krav gällande Um, vilket är 0,3 W/m2K, visar att endast åtgärdspaketen 

MAX och MIX för typhus I uppfyller kravet. Det paket för typhus IV som är 

närmast att uppfylla BBR-kravet är MAX, vilket överstiger kravet med 26,6 %. 

 
Figur 8.4. Um för typhusens åtgärdspaket. 

I figur 8.5 erhålls en samanställning av samtliga åtgärdspaket, inklusive original 

bygganden, över byggnadernas energiprestanda. I figuren tydliggörs att original 

bygganden för typhus I överskrider BBR-kravet, vilket är 90 kWh/m2 Atemp och 

år, med 44,8 %. Däremot överstiger typhus IV kravet med endast 9,4 %. 

Konfigurationen mellan samtliga åtgärdspaket skiljer sig åt till följd av de 

implementerade åtgärdernas effektivitet. Utifrån figuren redogörs att samtliga 

åtgärdspaket för typhusen uppfyller det rådande BBR-kravet. 

 
Figur 8.5. EPpet för typhusens åtgärdspaket. 
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Utifrån energiklassificeringarna A-G, som nämnts i avsnitt 4.2, kan man 

tillsammans med värden som presenteras i figur 8.6 definiera vilka 

energiklassificeringar de olika åtgärdspaketen tillhandahåller. I figuren kan en 

översiktsbild av åtgärdspaketen ses, där den bästa energiklassen som återfinns 

bland åtgärdspaketen är MAX för både typhus I och typhus IV. Däremot varierar 

MIN och MIX åtgärdspaketens energiklassning mellan C och B för de olika 

typhusen. I figuren tydliggörs även behovet av en förändring av byggnadens 

energiförbrukning i den oförändrade original bygganden för de båda typhusen. 

Figur 8.6. Energiklasserna för de olika åtgärdspaketen. 

I samtliga paketlösningar återfinns solceller som ett alternativ och i figur 8.7 

redovisas solcellernas producerade solel som används inom byggnaderna. I 

åtgärdspaket MIN för typhus I återfinns 25 m2 solceller på taket och därifrån 

produceras 1 797 kWh/m2 och år. Medan det i åtgärdspaketet MIN för typhus IV 

finns en yta på 35 m2 solceller på taket som producerar 2 154 kWh/m2 och år. 

Således producerar solcellerna på typhus IV mer energi däremot ökar 

produktiviteten endast med 19,9 %. I åtgärdspaket MAX för typhus I finns 75 m2 

solceller på taket som producerar 3 022 kWh/m2 och år, vilket är 5,2 % mer än 

vad som produceras på typhus IV. Dock är anläggningen av solceller 5 m2 större 

på typhus I. I det sista åtgärdspaketet MIX för typhus I återfinns 50 m2 solceller 

som producerar 1 926 kW/m2 och å. Medan det i typhus IV finns 55 m2 solceller 

som producerar 2 102 kWh/m2 och år, vilket är en ökning på 9,1 % jämfört med 

vad typhus I producerar. 
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Figur 8.7. Solelsproduktion som används i byggnaderna för samtliga 

åtgärdspaket för typhus I och typhus IV. 
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9. DISKUSSION 
Utifrån simuleringsresultaten för de olika åtgärdspaketen tydliggörs skillnader 

mellan olika småhus byggda på mitten av och slutet av 60-talet. Genom 

simuleringen erhålls att det valda typhuset i Sunnersta, typhus I, och i Valsätra, 

typhus IV, visar sig inte uppfylla krav på värmemotstånd och energiprestanda 

trots att de uppfyllde dåtidens krav. 

Åtgärdspaketen MIN har som syfte att bevara utseende på bygganden. 

Åtgärdsalternativen inkluderar enkla ingrepp och är tänkta att implementeras av 

en privatperson som bott i huset under en längre period men som är villig att göra 

mindre ingrepp i byggnaden för att effektivisera och sänka energiförbrukningen 

och därmed sänka driftkostnaderna. Det simulerade åtgärdspaket MIN för typhus 

I resulterade i att energiprestandan sänktes med 34,8 % till 85,0 kWh/m2 Atemp 

och år, vilket uppfyller nybyggnadskravet från BBR 29. Typhus I uppnår 

energiklass C och typhus IV erhöll energiklass B, dock uppfylldes ej U-

medelvärdes kravet. För att förbättra detta resultat krävs att ytterväggar, 

källarytterväggar samt fönster förbättras då vindsbjälklaget redan erhåller ett 

värde på 0,08 W/m2K som uppfyller kravet på 0,13 W/m2K. Resterande 

byggnadsdelar uppfyller inte U-värdes kraven men visar var 

utvecklingspotentialen finns. Åtgärdspaketet MIN för typhus IV så sänktes med 

39,7 % till 59,4 kWh/m2 Atemp och år. Dock uppnås inte U-medelvärdet för 

byggnaden. Den nuvarande ytterväggen har ett utstick från den exponerande 

sockeln vilket gav möjligheten att tilläggsisoleras sockeln. För att förbättra U-

medelvärdet fodras större ingrepp i ytterväggen och källarytterväggen som är 

belägen under mark för båda typhusen. 

Åtgärdspaketet MAX avser mer drastiska åtgärder för att maximera byggnadens 

potential gällande klimatskärm samt byggnadens tekniska system. Vid 

implementering av åtgärdspaketet MAX erhåller båda typhusen energiklassen A. 

Gällande U-medel för typhus I så understeg den kravet med 13,3 %, medan 

typhus IV överskrider kravet med 26,7 %. Beroende av områdesbegräsningar, 

såsom snäva tomtgränser och byggnadsplaceringar på fastigheten, begränsas 

fasadens möjlighet till expansion då en utökad fasad riskerar att inkräkta på 

grannfastigheten. Övervägande byggnader i Valsätra innehar huskroppar som 

angränsar dikt in till angränsande fastighet, vilket är en ytterligare aspekt som 

bidrar till skillnader mellan typhusens utvecklingspotential och 

anpassningsförmåga. 

Åtgärdspaketet MIX avser en rimlig uppsättning av åtgärder som kan 

implementeras vid en större renovering, vilket ofta sker vid ett ägarbyte med syfte 

att uppdatera och energieffektivisera byggnaden. MIX för typhus I innehar en 

energiprestanda på 59,2 kWh/m2 Atemp och år, samt tillgodoser energiklassen B. 

Kravet gällande U-medelvärdet uppfylls. MIX-paketet för typhus IV tillgodoser 

ett energiprestandavärde på 69,5 kWh/m2 Atemp och år med energiklassen C. 

Dessvärre överstigs U-medelvärdeskravet med 30 %. För att förbättra 

förutsättningarna för typhus IV krävs ytterligare tilläggsisolering av ytterväggar 

och vindsbjälklag. Gällande takkonstruktionen i typhus IV kan vindsbjälklaget 

 



ENERGIEFFEKTIVISERANDE ÅTGÄRDER FÖR SMÅHUS FRÅN 1960-TALET 
 

62 

 

isoleras ytterligare ifall en ombyggnad genomförs. Enligt de kommunala 

styrmedlen är det möjlig, dock är en sådan handling bygglovspliktig. Vid 

förändring av typhus IV, ett av drygt 40 liknande byggnader, kommer avvikelsen 

att vara mer påtaglig, vilket kan försvåra bygglov. 

Utifrån inventeringen från båda referensområdena har det noterats hälsovådliga 

material och höga radonhalter från marken. Förekomst av asbest, blåbetong och 

impregneringsprodukter, som i dagsläget är förbjudna, har påträffats i områdena. 

Vid en energieffektivisering av småhus är det betydelsefullt att ha kännedom om 

material, emissioner, fukt och radon för att anpassa exempelvis 

ventilationssystemet. Vid olika grundanläggningssätt återfinns risker för 

otätheter som i kombination med självdragsventilationen möjliggör undertryck i 

byggnaden, vilket bidrar till förhöjda radonkoncentrationer. I åtgärdsförslagen, 

som bidrar till en tätare konstruktion, är anpassad ventilation av betydelse då det 

föreligger farliga koncentrationer av radon i byggnaden. Därför fodras ett FTX-

system i samtliga åtgärdspaket. Detta resulterar i att kritiska radonhalter inomhus 

och markfukt som trängt igenom den oisolerade grunden kan begränsas. 

Referensområdena erhåller fjärrvärme vilket har en lägre viktningsfaktor än 

direktverkande el. Vid användning av värmepump som energikälla är solceller 

ett fördelaktigt komplement för att minska mängden inköpt el. Att komplettera 

energibalansen med en förnyelsebar energikälla förespråkas, då överskottet kan 

säljas till elnätet. Detta gynnar samtidigt de energimål regeringen satte år 2016, 

vilket var att Sverige skulle ha en elproduktion som är 100 % förnyelsebar till år 

2040. 

Vid förbättrad isoleringsförmågan hos en träfasad fodras en utökning av väggen. 

Gällande förbättringspotentialen hos en tegelfasad med bakomliggande 

trästomme kan exempelvis byte av fasadmaterial göras. Teglet kan rivas för att 

inhysa ett utökat träregelverk, detta medför att isolerings tjockleken kan utökas 

utan att påverka byggnadens yttermått. Med en träfasad är 

tilläggsisoleringsförmågan inte lika stor eftersom byggnadens yttermått 

förändras. Utifrån de simulerade åtgärderna för tegelfasader och träfasader kan 

det fastställas att goda möjligheter finns kring uppfyllelse av energiprestanda 

utifall striktare krav skulle implementeras i framtiden. Den indikation som 

framkommer ur rapporten ”Så mår våra hus” är att det är betydelsefullt att sänka 

de satta kraven för att uppnå de satta målen till år 2050. Det finns goda 

indikationer för samtliga åtgärdspaket att anpassas mot striktare krav gällande 

typhus IV. För typhus I är det MAX och MIX som innehar störst möjligheter att 

understiga framtida krav, MIN har ej samma adoptionsförmåga mot framtida 

krav då den i nuläget tangerar nutidenskrav.  

Vid införande av striktare U-medelvärde krav innehar typhus I bättre 

förutsättningarna eftersom huset genom simuleringar påvisats understiga de 

nuvarande kraven. För typhus IV är anpassningsförmågan gentemot striktare U-

medelvärdes krav kraftigt begränsad då simuleringar av åtgärdspaketen 

indikerade överträdelse av de aktuella kraven i BBR 29. Där anledningen beror 
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på byggnadens placering i förhållande till fastigheten och innehavande 

fasadbeklädnad. 

Det kan observeras att energihushållningen hade en låg prioritet till följd av billig 

energi samtidigt som materialen hade sämre egenskaper och förekom i mindre 

dimensioner. Vilket resulterar i att byggnaderna har stora energiförluster. Först 

efter energikrisen på 1970-talet kom en energimedvetenheten som påverkade 

samhället.  

Det kan noteras att typhus I och typhus IV är representativa småhus utifrån 

vanligt förekommande småhus från 1960-talet men de är även representativa i de 

områden de är belägna. Samtliga åtgärdspaket har därmed en potential att 

utnyttjas i hög grad i båda referensområdena. För småhus med mixade 

fasadmaterial kombineras lösningsalternativen, åtgärdspaketen för respektive 

fasadmaterial kan implementeras och skapa en samverkan för att utveckla 

byggnaden. I dagsläget skulle därför implementering av åtgärdspaket MIN för 

småhus med tegelfasad inneha en större anpassningsförmåga till att nå nutidens 

energiprestandakrav men en sämre anpassningsförmåga till framtidens krav då 

den underskrider de nuvarande kravet med endast 5,6 %. Skulle samma paket 

implementeras på småhus med träfasad är adaptionsförmågan mot framtida krav 

betydligt högre eftersom den understiger nutidens krav med god marginal. 

Däremot vid implementering av åtgärdspaket MAX i båda områdena fodras 

större ingrepp i byggnaderna dock erhålls en större energibesparing. Slutligen vid 

implementering av åtgärdspaket MIX i referensområdena erhålls en god 

anpassningsförmåga till både nutidens och framtidens skärpta 

energiprestandakrav. Dock är det småhus med tegelfasad i områdena som har de 

bästa förutsättningarna att anpassas till framtidens krav gällande U-medelvärde. 

Sammanfattningsvis är den samlade kunskapen om småhus trotts allt mycket 

begränsad och med dåtidens förutsättningar gällande energikrav och 

inomhusklimat blir kunskapsbanken ännu mindre. Att prognostisera småhusens 

framtidsutsikter efter nutidens- men även framtidens krav blir då problematiskt 

eftersom småhusen lyder under andra förutsättningar med dåtidens krav. Utifrån 

att analysera typhusen i denna studie kan resultaten uppfattas som 

ovidkommande men den insamlade kunskapen gör det möjligt att höja 

exploateringsgraden av åtgärdspaketen och därmed blir det revolutionerande.  

Avslutningsvis är det därför åtgärdspaketet MIX som förespråkas vid renovering 

eftersom den uppskalade effekten i området leder till en minskad 

energianvändning och bättre inomhusmiljö, dock med relativt stora ingrepp i 

byggnaden som kan förändra områdets utseende. Däremot kan implementering 

av åtgärdspaket MIN anses bättre än den nuvarande konstellationen, till följd av 

låg inverkan på områdets utseende samtidigt som energikonsumtion i områdena 

sänks och en god inomhusmiljö erhålls. 
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10. SLUTSATS 
För att uppnå energiprestanda enligt BBR 29 krävs åtgärder gällande tekniska 

system och klimatskärmen. Typhus I, II, III och IV är alla representativa småhus 

i referensområdena till följd av likande konstruktioner har urvalet begränsats 

typhus I och typhus IV. Åtgärdspaketen MIN (minimalt ingrepp), MAX 

(maximalt ingrepp) och MIX (rimliga ingrepp) har implementerats på typhus I 

och typhus IV med fokus på att uppnå krav i BBR 29. 

För att uppnå kravet på byggnadens isoleringsförmåga i BBR 29 så krävs mer 

omfattande ingrepp i konstruktionen däremot för att sänka energiprimärtalet 

krävs mildare ingrepp i olika byggdelar för att tillhandahålla ett godkänt 

energiprimärtal. Därmed är ett uppnått U-medelvärde ej en nödvändighet för att 

uppnå energiprestandakravet. 

Utifall stramare krav för energiprestanda i framtiden införas har de undersökta 

typhusen en potential att anpassa sig till de nya kraven. Det kan noteras att det är 

lättare att uppnå energiprestandakravet än kravet på en byggnads 

isoleringsförmåga. Begränsningar gällande husets placering på fastigheten och 

fasadmaterial påverkar byggnadens isoleringsförutsättningar. 

Åtgärdspaketen skulle vid hög exploatering påverka området i olika 

omfattningar. Åtgärdspaket MIN ger mildare ingrepp i exteriör och bevarar 

områdets karaktär. Åtgärdspaketen MAX och MIX ger upphov till en lägre 

energiförbrukning men en större åverkan i konstruktionen och områdenas 

karaktär. 

Därmed rekommenderas minst åtgärdspaket MIN, eftersom den medför ett lågt 

energiavtryck och mindre omfattande ingrepp i konstruktionen vilket bevarar 

området karaktär. Däremot är det mest optimalt att nyttja åtgärdspaket MIX vid 

ägarbyten. 

 

 



Kap. 10 Slutsats 
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11. FORTSATTA STUDIER 
- En fördjupad undersökning av ingående byggnadsmaterial i småhus för 

att erhålla en indikation i vilket utsträckning hälsovådliga ämnen 

förekommer i byggnaden och i vilken grad sanering är möjligt. 

 

- Undersöka återbrukets kapacitet i småhusbebyggelsen i samband med 

energieffektivisering av småhus med tegelfasad eller träfasad. 

 

- En intervjustudie kring fastighetsägarnas medvetenhet om krav gällande 

inomhusmiljö och energianvändning. 

 
- Vart går gränsen? - En jämförelse mellan att riva eller bygga nytt ur ett 

energiperspektiv kopplat till en LCC-studie. 

 

- Undersöka de ekonomiska förutsättningarna gällande återbetalningstider 

och investeringskostnader kopplat till de olika åtgärdspaketen MIN, 

MAX och MIX, för bedömning av ekonomisk genomförbarhet. 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1 
Areasammanställning av i referensområdena. 

Tabell 1. Bostädernas genomsnitts areor i referensområdet Sunnersta.  

 Genomsnitt 

(m2) 

Genomsnitt, 

1960-talet (m2) 

Totalt  Antal från 

1960-talet 

Friliggande villor 

1 plan + källare 255,63 272,56 128 st 82 st 

1 ½ plan + källare 274,07 285,50 27 st 10 st 

1 plan 140,47 139,64 36 st 14 st 

1 ½ plan 181,97 217,86 33 st 7 st 

2 plan + källare 420,00  7 st - 

2 plan 211,88  8 st - 

Kedjehus 

1 plan 105,00 105,00 42 st 42 st 

Radhus 

2 plan 160,00  6 st - 

2 1/2 plan 141,43  14 st - 

Snittvärde i området 210,05 204,11   

 

Tabell 2. Bostädernas genomsnitts areor i referensområdet Valsätra.  

 Genomsnitt 

(m2) 

Genomsnitt, 

1960-talet (m2) 

Totalt 

antal 

Antal från 

1960-talet 

Friliggande villa 

1 plan + källare 317,50 317,50 171 171 

1 ½ plan + källare 259,30 259,30 10 10 

Kedjehus 

1 plan + källare 254,36 255,79 109 89 

1 ½ plan + källare 262,37 267,07 76 25 

Radhus 

1 plan + källare 306,67 306,67 21 21 

2 plan 414,40 - 5 - 

Suterränghus 

2 plan 442,50 - 4 - 

Flerbostadshus 

3 våningar 1962,43 - 28 - 

4 våningar 2351,27 - 11 - 

7 våningar 5121,00 - 6 - 

Snitt för 

referensområdet 

1169,18 

(322,44*) 

 

281,27 

  

* Genomsnitt för referensområdet utan flerbostadshus. 



 
 

 

B2.1 

Bilaga 2 

Tabell 1. Värmegenomgångstal för olika byggnadsdelar från BABS 1960 

(Uppsala tillhör temperaturzon III). 



 

 

B2.2 

 

Tabell 2. Värmegenomgångstal för olika byggnadsdelar från SBN 67 (Uppsala 

tillhör temperaturzon III). 

 

 



 
 

 

B3.1 

Bilaga 3 

Tabell 1. Jordarter och radonhalt för småhus utan blåbetong i Uppsala kommun 

och Östhammars kommun. 

Jordart Antal 

mätningar 

Medel-

värde  

U-konc. 

(ppm) 

Medel-värde 

+/- SD  

(Bq/m3) 

 

Median 

värde  

(Bq/m3) 

Högsta 

värde 

(Bq/m3) 

Mätning

ar över 

200 

Bq/m3 

Glacial lera 2988 3,7 195 ± 231 143 4579 32,5 % 

Postglacial 

lera 

1347 3,7 207 ± 380 150 11046 36,7 % 

Grusig 

morän 

12 4,3 485 ± 723 266 2613 50,0 % 

Sandig 

morän 

1623 3,1 167 ± 297 90 4195 23,0 % 

Isälvssedi-

ment 

52 2,8 202 ± 241 100 982 32,3 % 

Isälvssedi-

ment, sand 

17 2,8 162 ± 139 108 536 29,4 % 

Postglacial 

sand 

356 3,4 175 ± 189 120 2231 30,3 % 

Postglacial 

finsand 

12 2,6 84 ± 89 54 283 16,6 % 

Glacial silt 12 3,0 175 ± 112 179 372 41,7 % 

Kärrtorv 25 3,0 87 ± 77 56 290 8,0 % 

Urberg 623 3,2 114 ± 161 67 2321 14,3 % 

 



 

B4.1 

 

Bilaga 4 
Radonmedelvärde för småhus. 

Tabell 1. Radonmedelvärde för småhus under olika byggnadsperioder. 

Byggnadsperiod Medelvärde (Bq/m3) 

 

< 1931 194 

1931-1940 188 

1941-1950 183 

1951-1960 213 

1961-1970 214 

1971-1980 177 

1981-1990 105 

1991-2000 79 

2001-2010 72 

2011-2020 43 
 



 
 

B5.1 

Bilaga 5 
Radonhalt för småhus. 

Tabell 1. Radonhalt för småhus från olika byggnadsperioder där blåbetong har 

beaktats. 

Byggår Antal 

mätningar 

Medelvärde  

(Bq/m3) 

 

Högsta 

värde 

(Bq/m3) 

Mätningar 

över 200 

Bq/m3 

1950–1980 (samtliga) 7495 185 4290 33,0 % 

1950–1980 

(”blåbetong”) 

1886 252 3330 53,0 % 

1950–1980 (utan 

”blåbetong”) 

2519 163 4070 27,0 % 

1980–2000 8099 89 4550 11,0 % 

2000–2010 2332 63 1920 6,1 % 

2014–2016 2255 41 6100 2,0 % 
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Bilaga 6 
U-värdeberäkningar för typhus I och IV. 

U-värdes beräkningar för typhus I på Roskarlsvägen i Sunnersta. 

Yttervägg 

Material Tjocklek 

(mm) 

R m2K/W 

Utsida - 𝑅𝑠𝑒 0,04 

½-stens tegel 110,0  𝑅 =
𝑑

𝜆
  

0,11

0,6
= 0,183 

Oventilerad luftspalt 0,30  𝑅𝑙   0,16 

Papp AC 150/200 1,0 
𝑅 =

𝑑

𝜆
 

0,001

0,04
= 0,025 

4" fiberelement 95,0 
𝑅 =

𝑑

𝜆𝑟𝑒𝑠 ∗
 

0,095

0,08
= 1,188 

Papp YAC 400/150 1,0 𝑅 =
𝑑

𝜆
  0,001

0,04
= 0,025 

Träfiberskiva 12,5 𝑅 =
𝑑

𝜆
  

0,0125

0,05
= 0,25  

Insida  - 𝑅𝑠𝑖 0,13  

Summa  ∑ 𝑹  𝟐, 𝟎𝟎𝟏 

Uyttervägg  𝟏

∑𝐑
  𝟎, 𝟓𝟎𝟎 𝑾/𝒎𝟐𝑲  

∗ 𝜆𝑟𝑒𝑠 = 𝛼 × 𝜆𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 + 𝛽 × 𝜆𝑡𝑟ä              

*𝜆𝑟𝑒𝑠 = ((0,853 × 0,0695) + (0,147 × 0,14)) = 0,08 𝑊/m𝐾 

 

Vindsbjälklag 

Material mm R m2K/W 

Utsida - 𝑅𝑠𝑒 0,04 

Underram 2"x3" c-c 120 cm, 

2"x3" spikregel c-c 120 cm 

mellan underramarna 

 76,2 
𝑅 =

𝑑

𝜆𝑟𝑒𝑠 ∗
 

0,0762

0,085
= 0,896 

Underram 2"x3" c-c 120 cm, 

kutterspån 

101,6 
=

𝑑

𝜆𝑟𝑒𝑠 ∗∗
 

0,1016

0,082
= 1,239 

Kutterspån 72,2 
𝑅 =

𝑑

𝜆
 

0, 0722

0,08
= 0,903 

Papp YAC 400/150 1,0 
𝑅 =

𝑑

𝜆
 

0,001

0,04
= 0,025 

Spontad panel 15,0 
𝑅 =

𝑑

𝜆
 

0,015

0,14
= 0,107 

Insida - 𝑅𝑠𝑖 0,10 

Summa   ∑ 𝑹 𝟑, 𝟐𝟕𝟎 
Uvindsbjälklag   𝟏

∑𝐑
 

𝟎, 𝟑𝟎𝟔 𝑾/𝒎𝟐𝑲 



 
 

B6.2 

∗ 𝜆𝑟𝑒𝑠 = 𝛼 × 𝜆𝑘𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟𝑠𝑝å𝑛+𝑡𝑟ä + 𝛽 × 𝜆𝑡𝑟ä    

*𝜆𝑟𝑒𝑠 = ((0,957 × ((0,0423 × 0,14) + (0,957 × 0,08))) + (0,0423 ×

0,14)) = 0,085 𝑊/m𝐾 

∗∗ 𝜆𝑟𝑒𝑠 = 𝛼 × 𝜆𝑘𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟𝑠𝑝å𝑛 + 𝛽 × 𝜆𝑡𝑟ä    

∗∗ 𝜆𝑟𝑒𝑠 = ((0,957 × 0,08) + (0,0423 × 0,14)) = 0,082 𝑊/m𝐾 

 

Källarvägg under mark 0-1 m 

Material mm R m2K /W 

Utsida - 𝑅𝑠𝑒 0,04 

Mark, lera  - 𝑅𝑙𝑒𝑟𝑎   0,5  

Asfalt 2,0 𝑅 =
𝑑

𝜆
  

0,0020

0,150
= 0,013  

Cementputs 10,0 𝑅 =
𝑑

𝜆
  

0,010

1,2
= 0,008  

Betonghålsten 9 hålrader 250,0 𝑅 0,55 

Cementputs 10,0 𝑅 =
𝑑

𝜆
  

0,010

1,2
= 0,008  

Insida  𝑅𝑠𝑖   0,13  

Summa   ∑ 𝑅  1,249  

Uk.vägg under mark 0-1 m   𝟏

∑𝐑
  𝟎, 𝟖𝟎𝟎 𝑾/𝒎𝟐𝑲  

Källarvägg under mark 0-1 m 

Utsida - 𝑅𝑠𝑒 0,04 

Mark, lera  - 𝑅𝑙𝑒𝑟𝑎   1,7  

Asfalt 2,0 𝑅 =
𝑑

𝜆
  

0,0020

0,150
= 0,013  

Cementputs 10,0 𝑅 =
𝑑

𝜆
  

0,010

1,2
= 0,008  

Betonghålsten 9 hålrader 250,0 𝑅 0,55  

Cementputs 10,0 𝑅 =
𝑑

𝜆
  

0,010

1,2
= 0,008  

Insida  𝑅𝑠𝑖   0,13 

Summa   ∑ 𝑅  2,449  

Uk.vägg under mark 1-2 m   𝟏

∑𝐑
  𝟎, 𝟒𝟎𝟖 𝑾/𝒎𝟐𝑲  

 

𝑈0−1×𝐴0−1+𝑈1−2×𝐴1−2

𝐴𝑡𝑜𝑡
=

0,800×41,94+0,408×20,97

62,91
= 0,669 𝑾/𝒎𝟐𝑲     

 



 

B6.1 

 

Grund 0-6 m 

Utsida - 𝑅𝑠𝑒 0,04 

Mark, lera  - 𝑅𝑙𝑒𝑟𝑎   3,40  

Betongplatta 100,0 
𝑅 =

𝑑

𝜆
 

0,1

1,7
= 0,059 

Insida  𝑅𝑠𝑖   0,17 

Summa   ∑ 𝑅  3,669  

Ugrund 1-6 m   𝟏

∑𝐑
  𝟎, 𝟐𝟕𝟑 𝑾/𝒎𝟐𝑲  

 

Källarvägg ovan mark 

Material mm R m2K/W 

Utsida - 𝑅𝑠𝑒 0,04 

Slätputs 10,0 
𝑅 =

𝑑

𝜆
 

0,010

1,2
= 0,008 

Betonghålsten 9 hålrader 250,0 𝑅 0,55 

Slätputs 10,0 
𝑅 =

𝑑

𝜆
 

0,010

1,2
= 0,008 

Insida - 𝑅𝑠𝑖 0,13 

Summa   ∑R 0,736 

Uk.vägg ovan mark   1/ ∑R  𝟏, 𝟑𝟓𝟗 𝑾/𝒎𝟐𝑲 

 

U-värdes beräkningar för typhus IV på Hankvägen 14 i Valsätra. 

Yttervägg 

Material Tjocklek 

(mm) 

R m2K /W 

Stående panel 22,0  𝑅 =
𝑑

𝜆
  

0,022

0,14
= 0,157  

1" 2 liggande c-c50" 50,8  𝑅 =
𝑑

𝜆
  

0,0508

0,14
= 0,363  

 ½ " asfaboard 12,7  𝑅 =
𝑑

𝜆
  

0,0127

0,065
= 0,289  

2" 5" Reglar och mineralull 127,0  𝑅 =
𝑑

𝜆𝑟𝑒𝑠∗
  

0,127

0,0439
= 2,89  

¾ " panel 19,05  𝑅 =
𝑑

𝜆
  

0,01905

0,14
= 0,136  

Gipsskiva 13,0  𝑅 =
𝑑

𝜆
  

0,013

0,25
= 0,052  

Insida + utsida - 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠𝑒  0,17  

Summa  ∑ 𝑹  𝟒, 𝟎𝟓𝟕  

Uyttervgg  𝟏∑  𝟎, 𝟐𝟒𝟔 𝑾/𝒎𝟐𝑲  

∗ 𝜆𝑟𝑒𝑠 = 𝛼 × 𝜆𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑢𝑙𝑙 + 𝛽 × 𝜆𝑡𝑟ä  

∗ 𝜆𝑟𝑒𝑠 = ((0,915 × 0,035) + (0,085 × 0,14)) =  0,0439 𝑚2ℎ°𝐶/𝑘𝑐𝑎𝑙  

B6.3 



 
 

B6.2 

Vindsbjälklag 

Material mm R m2K/W 

Kutterspån lös 47,6 𝑅 =
𝑑

𝜆
  

0,0476

0,07
= 0,68  

Underram 2"x6" c/c 120 cm + 

kutterspån 

152,4 𝑅 =
𝑑

𝜆𝑟𝑒𝑠∗
  

0,1524

0,073
= 2,088  

Panel 28,0 𝑅 =
𝑑

𝜆
  

0,028

0,14
= 0,200  

Insida och utsida  𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠𝑒  0,140  

Summa   ∑ 𝐑  𝟑, 𝟏𝟎𝟖  

Uvind   𝟏

∑𝐑
  𝟎, 𝟑𝟐𝟐 𝑾/𝒎𝟐𝑲  

∗ 𝜆𝑟𝑒𝑠 = 𝛼 × 𝜆𝑘𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟𝑠𝑝å𝑛 + 𝛽 × 𝜆𝑡𝑟ä                      

∗ 𝜆𝑟𝑒𝑠 = ((0,958 × 0,07) + (0,042 × 0,14)) =  0,073 𝑚2ℎ°𝐶/𝑘𝑐𝑎𝑙 

Källarvägg över mark 

Materia mm R m2K/W 

Cemetputs 10,0 𝑅 =
𝑑

𝜆
  

0,010

1,2
= 0,008  

 Lecablock 250,0 𝑅 =
𝑑

𝜆
  

0,250

0,20
=1,25  

Cementputs 10,0 𝑅 =
𝑑

𝜆
  

0,010

1,2
= 0,008  

Insida + utsida - 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠𝑒  0,17  

Summa   ∑ 𝑹  𝟏, 𝟒𝟑𝟔  

Uövre källarvägg   𝟏

∑𝐑
  𝟎, 𝟔𝟗𝟔 𝑾/𝒎𝟐𝑲  

 

Källarvägg under mark 0–1 m 

Material mm m m2K /W 

Lera  𝑅𝑙𝑒𝑟𝑎   0,500  

Cemetputs 10,0 𝑅 =
𝑑

𝜆
  

0,010

1,2
= 0,008  

Lecablock 250,0 𝑅 =
𝑑

𝜆
  

0,250

0,140
= 1,786  

Cementputs 10,0 𝑅 =
𝑑

𝜆
  

0,010

1,2
= 0,008  

Asfalt 2,0 𝑅 =
𝑑

𝜆
  

0,0020

0,150
= 0,013  

Insida + utsida - 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠𝑒   0,210  

Summa   ∑ 𝑹  2,525  

Uundre källarvägg   𝟏

∑𝐑
  𝟎, 𝟑𝟗𝟔 𝑾/𝒎𝟐𝑲  

B6.4 



 

B6.1 

 

 

Källarvägg under mark 1–2 m 

Material mm m m2K /W 

Lera  𝑅𝑙𝑒𝑟𝑎   1,700  

Cemetputs 10,0 𝑅 =
𝑑

𝜆
  

0,010

1,2
= 0,008  

Lecablock 250,0 𝑅 =
𝑑

𝜆
  

0,250

0,140
= 1,786  

Cementpts 10,0 𝑅𝑑𝜆  0,010

1,2
= 0,008  

Asfalt 2,0 𝑅 =
𝑑

𝜆
  

0,0020

0,150
= 0,013  

Insida + utsida - 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠𝑒   0,210  

Summa   ∑ 𝑹  3,725  

Uundre källarvägg   𝟏

∑𝐑
  𝟎, 𝟐𝟔𝟖 𝑾/𝒎𝟐𝑲  

𝑈0−1×𝐴0−1+𝑈1−2×𝐴1−2

𝐴𝑡𝑜𝑡
=

0,396×42,120+0,268×12,636

54,756
= 0,366𝑾/𝒎𝟐𝑲  

 

Grund 0–6 m 

Material mm m m2K /W 

Lera  𝑅𝑙𝑒𝑟𝑎   3,40  

Grus 150 𝑅𝑔𝑟𝑢𝑠  0,20  

Plastfolie 0,5 𝑅 =
𝑑

𝜆
  

0,0005

0,04
= 0,0125  

Betong 200 𝑅 =
𝑑

𝜆
  

0,20

1,7
= 0,118  

Insida + utsida - 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠𝑒   0,21  

Summa   ∑ 𝑹  3,941  

Ugrund 0-1   𝟏

∑𝐑
  𝟎, 𝟐𝟓𝟒 𝑾/𝒎𝟐𝑲  

 

B11.3 
B6.5 



 
 

B7.1 

Bilaga 7 

Kostnadskalkyl för fjärrvärme, bergvärme, luft/vatten och pellets. 

 



 
 

B7.1 

 

 

B7.2 



 
 

B7.1 
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Bilaga 8 
Indata och simuleringsresultat i BIM Energy för typhus I och IV i olika versioner: 

Utan förändring, MIN, MAX, MIX 

Indata för BIM Energy. 

 Typhus 

Indata I IV 

Fgeo 1,0 

Börvärde uppvärmning (°C) 21 

Börvärde kylning (°C) 27 

Tappvarmvatten, (W/m2) 2,30 

Personvärme, (W/m2) 0,80 

Fastighetsenergi internt, (W/m2) 0 

Fastighetsenergi externt, (W/m2) 0 

Verksamhetsenergi internt, (W/m2) 2,40 

Verksamhetsenergi externt, (W/m2) 1,00 

Fuktproduktion till rumsluft 1,00 

Atemp. (m2) 207,90 227,33 

Aom, (m2) 447,45 440,95 

 

Simuleringsresultat från typhus I i original utförande, utan förändringar.  

Byggdelar: 

 



 
 

 

 

B8.2 

 

 

Köldbryggor: 

 

Materialegenskaper: 

 

 

Konstruktion: 

 

 

 

 



 
 

B8.1 

 

Fönster och ytterdörrar: 

 

Ventilation: 

 

Jämförelse mot BBR 29: 

 

 

Simuleringsresultat från typhus IV i original utförande, utan förändringar.  

Byggnadsdelar: 

 

B8.3 



 
 

 

 

B8.2 

 

 

 

 

Köldbryggor: 

 

 

Materialegenskaper: 

 

 

 

 

B8.4 



 
 

B8.1 

 

Konstruktion: 

 

Fönster och ytterdörrar: 

 

 

Ventilation: 

 
 

 

 

B8.5 



 
 

 

 

B8.2 

 

 

Jämförelse mot BBR: 

 

 

Simuleringsresultat från typhus I med åtgärdspaket MIN.  

Materialegenskaper: 

 

 

Fönster och ytterdörrar: 

 

 

B8.6 



 
 

B8.1 

 

Konstruktion: 

 

 

Uppvärmning: 

 

 

B8.7 



 
 

 

 

B8.2 

 

 

Ventilation: 

 

 

 

 

 

 

 

B8.8 



 
 

B8.1 

 

Solceller: 

 

Jämförelse mot BBR: 

 

 

 

 

 

 

 

B8.9 



 
 

 

 

B8.2 

 

 

Simuleringsresultat från typhus IV med åtgärdspaket MIN.  

 

Materialegenskaper: 

 

Konstruktion: 

 

B8.10 



 
 

B8.1 

 

Fönster och ytterdörrar: 

 

Ventilation: 

 

 

 

B8.11 



 
 

 

 

B8.2 

 

 

Uppvärmning: 

 

Solceller: 

 

 

 

 

B8.12 



 
 

B8.1 

 

Jämförelse mot BBR: 

 

 

Simuleringsresultat från typhus I med åtgärdspaket MAX.  

Materialegenskaper: 

 

 

 

 

 

B8.13 



 
 

 

 

B8.2 

 

 

Konstruktion: 

 

Fönster och ytterdörrar: 

 

Uppvärmning: 

 

B8.14 



 
 

B8.1 

 

Solceller: 

 

 

Ventilation: 

 

 

B8.15 



 
 

 

 

B8.2 

 

 

 

Jämförelse mot BBR: 

 

 

 

 

 

B8.16 



 
 

B8.1 

 

Simuleringsresultat från typhus IV med åtgärdspaket MAX.  

Materialegenskaper: 

 

Konstruktion: 

 

B8.17 



 
 

 

 

B8.2 

 

 

Fönster och ytterdörrar: 

 

Ventilation: 

 

 

 

B8.18 



 
 

B8.1 

 

Uppvärmning: 

 

 

Solceller: 

 

 

B8.19 



 
 

 

 

B8.2 

 

 

Jämförelse mot BBR: 

 

 

Simuleringsresultat från typhus I med åtgärdspaket MIX.  

Materialegenskaper: 

 

 

B8.20 



 
 

B8.1 

 

Konstruktion: 

 

 

Fönster och ytterdörrar: 

 

 

Solceller: 

 

 

B8.21 



 
 

 

 

B8.2 

 

 

Ventilation: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B8.22 



 
 

B8.1 

 

Jämförelse mot BBR: 

 

 

Simuleringsresultat från typhus IV med åtgärdspaket MIX.  

Materialegenskaper: 

 

Fönster och ytterdörrar: 

 

B8.23 



 
 

 

 

B8.2 

 

 

Konstruktion: 

 

 

Solceller: 

 

 

 

 

 

 

 

B8.24 



 
 

B8.1 

 

Ventilation: 

 

 

 

 

 

 

 

B8.25 



 
 

 

 

B8.2 

 

 

Jämförelse mot BBR: 

 

 

B8.26 



 
 

B9.1 

 

 

Bilaga 9 
I tabell 1–4 redovisas simuleringsresultat gällande den tillförda- och avgivna 

energin för originalbyggnaden, MIN-paketen, MAX-paketen och MIX-paketen 

för både typhus I och typhus IV. 

 

Tabell 1. Sammanställning av tillförd– och avgiven energi för typhus I och typhus 

IV i originalsimulering. 

KATEGORI TILLFÖRD 

ENERGI 

(kWh/år) 

KATEGORI AVGIVEN 

ENERGI 

(kWh/år) 

Typhus I IV  I IV 

Solenergi genom fönster 3 339 3 411 Kyla 229 189 

Processenergi 4 392 4 779 Transmission 36 377 29 967 

Värmeförsörjning 38 891 31 999 Luftläckage 179 69 

Personvärme 1 464 1 593 Ventilation 11 664 11 955 

Latent energi 4 575 4 979 Spillvatten 4 209 4 580 

Solel 0 0 Totalt 52 658 46 760 

Återvinning ventilation 0 0 

Värmeåtervinning 

värmepump 

0 0 

Elförsörjning 0 0 

Totalt 52 661 46 761 

 

 

Tabell 2. Sammanställning av tillförd– och avgiven energi för typhus I och typhus 

IV i åtgärdspaketet MIN. 

KATEGORI TILLFÖRD 

ENERGI 

(kWh/år) 

KATEGORI AVGIVEN 

ENERGI 

(kWh/år) 

Typhus I IV  I IV 

Solenergi genom fönster 3 339 3 411 Kyla 327 355 

Processenergi 3 703 3 786 Transmission 29 857 24 661 

Värmeförsörjning 950 859 Luftläckage 2 886 2 596 

Personvärme 1 464 1 593 Ventilation 16 950 17 128 

Latent energi 4 575 4 979 Spillvatten 4 209 4 580 

Solel 1 797 2 154 Totalt 54 229 49 320 

Återvinning ventilation 9 977 9 590 

Värmeåtervinning 

värmepump 

19 518 16 310 

Elförsörjning 8 911 6 639 

Totalt 54 234 49 321 

 

 



 
 

 
 

B9.2 
 

Tabell 3. Sammanställning av tillförd– och avgiven energi för typhus I och typhus 

IV i åtgärdspaketet MAX. 

KATEGORI TILLFÖRD 

ENERGI 

(kWh/år) 

KATEGORI AVGIVEN 

ENERGI 

(kWh/år) 

Typhus I IV  I IV 

Solenergi genom fönster 3 295 3 411 Kyla 427 368 

Processenergi 3 016 3 458 Transmission 15 470 20 891 

Värmeförsörjning 0 0 Luftläckage 2 927 2 606 

Personvärme 1 464 1 593 Ventilation 17 192 17 188 

Latent energi 4 575 4 979 Spillvatten 4 209 4 580 

Solel 3 022 2 872 Totalt 40 225 45 633 

Återvinning ventilation 9 709 9 546 

Värmeåtervinning 

värmepump 

11 339 14 991 

Elförsörjning 3 726 4 785 

Totalt 40 227 45 635 

 

 

Tabell 4. Sammanställning av tillförd– och avgiven energi för typhus I och typhus 

IV i åtgärdspaketet MIX. 

KATEGORI TILLFÖRD 

ENERGI 

(kWh/år) 

KATEGORI AVGIVEN 

ENERGI 

(kWh/år) 

Typhus I IV  I IV 

Solenergi genom fönster 3 295 3 411 Kyla 425 369 

Processenergi 2 991 3 187 Transmission 16 096 21 280 

Värmeförsörjning 16 220 20 530 Luftläckage 2 924 2 605 

Personvärme 1 464 1 593 Ventilation 17 176 17 185 

Latent energi 4 575 4 979 Spillvatten 4 209 4 580 

Solel 1 926 2 102 Totalt 40 830 46 019 

Återvinning ventilation 9 801 9 549 

Värmeåtervinning 

värmepump 

0 0 

Elförsörjning 559 670 

Totalt 40 831 46 021 

 

 

 


