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Abstract 
 
Between 1965 and 1974, the Swedish Parliament decided to build one million 
dwellings, called Million Program. The million program buildings were erected with 
new, untried design solutions, in a short range of time, and at low cost. The residential 
buildings from that time are now greatly in need of renovation. The municipal housing 
company, Gavlegårdarna, renovates and improves the energy efficiency at some of it’s 
apartment buildings in the district Sätra, Gävle. One problem is how to make the basic 
design of the slab on ground more energy efficiency and moisture proof. The study 
covers four representative flooring types in the Gavlegårdarnas million program area in 
Sätra. 
  
This study aims to investigate and evaluate proven methods for adding insulation in the 
four floor types. Also to look for solutions by designing additional insulation to treat 
damp problems and improve energy efficiency in an economical way. Existing flooring 
types are to be examined to check for new solutions as well. The aim is to produce a 
number of measures to provide property owners with different energy efficiency 
solutions. 
  
Results of calculations show that the perimeter area of the slab is exposed to moisture 
problems, while the centre of it does not have any notable problems. According to 
calculations, improved floor types have U-values reduced by 31% – 40% depending on 
the insulation thickness and design. However, investments have a long payback period 
and this is sometimes not economically viable. When a redevelopment project is 
performed, it is beneficial to simultaneously add insulation. If investors promote 
sustainable development, reduced energy consumption by the proposed measures is 
viable, as advocated by the environmental goals set by Sweden and the EU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: ”moisture problems”, slab, ”adding insulation”, ”Million Programme”, 
”concrete slab”, foundation   
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Sammanfattning 
 
Sveriges riksdag beslutade att det skulle byggas en miljon bostäder, så kallade 
miljonprogramshus, mellan åren 1965 och 1974. Miljonprogramshusen uppfördes med 
nya och obeprövade konstruktionslösningar, på kort tid och till låga kostnader. Idag är 
bostadshusen från den tiden i stort behov av renovering. Det kommunalägda 
bostadsbolaget Gavlegårdarna håller på att renovera och energieffektivisera några av 
sina flerbostadshus i stadsdelen Sätra, Gävle. Ett problem är hur grundkonstruktionen, 
platta på mark i flerbostadshusen ska energieffektiviseras och fuktsäkras. Denna 
undersökning behandlar fyra representativa golvkonstruktioner som förekommer i 
Gavlegårdarnas miljonprogramsområde i Sätra. 
 
Syftet med undersökningen är att studera och utvärdera beprövade metoder för 
tilläggsisolering på de fyra utvalda golvtyperna. Lösningsförslagen på 
tilläggsisoleringsåtgärderna ska behandla fuktproblem, ekonomi och 
energieffektivisering.  
 
Resultaten från undersökningen visar att markplattans kantbalk är utsatt för fuktproblem 
medan plattans mitt inte har några anmärkningsvärda problem. Enligt U-
värdesberäkningarna förbättras golvtypernas U-värde med 31 % - 40 % beroende på 
isoleringstjocklek och utförande, dock har investeringarna långa återbetalningstider. 
Utförs ett renoveringsarbete är det fördelaktigt att samtidigt tilläggsisolera. Satsar 
investerarna på en hållbar utveckling med minskad energianvändning rekommenderas 
förslagna åtgärderna, vilket förespråkas i miljömål uppsatta av Sverige och EU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: fuktproblem, ”platta på mark”, tilläggsisolering, miljonprogrammet, 
betongplatta, grundkonstruktion  
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Förord 
 
Denna rapport har tillkommit som resultat av ett avslutande examensarbete på en treårig 
byggnadsingenjörsutbildning vid Högskolan i Gävle. Examensarbetet omfattar 15 
högskolepoäng och har utförts under vårterminen 2014 med fokus på området 
byggnadsteknik. 
 
En bredare kunskap inom byggnadsteknik har erhållits under projektets fortgång och 
tidigare kunskaper inom ämnet tillämpats. Arbetet har innefattat ett flertal delmoment 
vilka har utvecklat våra färdigheter inom beräknings- och fuktmätningsmetoder. De 
metoder som utförts har varit lärorika och inspirerat samt legat till grund för projektet. 
 
Vi vill inleda med att rikta ett stort tack till våra handledare Johan Norèn, 
Universitetsadjunkt vid Högskolan i Gävle och Peter Hansson, Teknisk doktor på 
Sweco Systems AB. De har varit ett uppskattat stöd och en hjälpande hand under hela 
arbetet samt bidragit med värdefull kunskap. Ett stort tack även till Gavlegårdarna som 
tillhandahållit referensobjekt och varit behjälpliga vid fuktmätningen. Vi är tacksamma 
att Thomas Carlsson, forskningsingenjör vid Högskolan i Gävle, väglett oss genom 
fuktmätningen. Till sist vill vi tacka våra vänner som hjälp oss med rapporten. 
 
Gävle, Maj 2014 
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Dan Hedlund  
 
 
 
 
----------------------------------------- 
 
Linus Blom  
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Definition av begrepp samt beteckningar 
 
Diffusion - En spridning av gaser (i detta fall vattenånga) som söker 
jämviktsförhållanden. 
 
Graddagar - Mått på värmebehov genom varaktighet gånger temperaturskillnaden 
mellan utemiljön och innemiljöns inne- eller gränstemperatur. 
 
Kapillärtransport - Vatten transporteras i ett poröst material genom kapillär 
uppsugning från en fri vattenyta. 
 
Kondensutfällning - Den relativa fuktigheten överstiger 100 % och vattenånga övergår 
till vatten i vätskefas. 
 
Kritiska gränsvärden/fukttillstånd (RFkrit) - Fukttillstånd som anses kritiska för 
material eller materialdelar, överstigs gränsen finns risk för fuktskada. 
 
Mättnadsånghalt - Mängden vattenånga per kubikmeter luft som maximalt kan bäras 
vid en viss temperatur. 
 
Randvillkor - Villkor som bestäms av mark- och lufttemperatur samt 
värmeövergångsmotstånd och i förekommande fall där värmeutbyte inte sker med 
omgivningen. 
 
Relativa Fuktigheten (RF) - Kvoten av verklig ånghalt och mättnadsånghalten vid 
samma temperatur.  
 
Stationära förhållanden - Beräkningsförhållanden som inte förändras med tiden 
 
Värmeflöde - Värmeenergi som transporteras. 
 
Ånggenomsläpplighet - Materialets genomsläpplighet för vattenånga på grund av 
skillnader i ånghalt. 
 
Ånghalt - Mängden vattenånga per kubikmeter luft. 
 
Ångspärr - En ångspärr ska hindra eller minska fukttransport i ångfas 
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1. Inledning  
 
När miljonprogrammet tog sin början under 60-talet var behovet av bostäder i Sverige stort. 
Bostadshusen uppfördes med obeprövade metoder på kort tid och till låga kostnader. Idag är 
dessa byggnader i behov av omfattande upprustning. (Boverket, 2003).  
 
Det kommunala bostadsbolaget Gavlegårdarna i Gävle ska renovera och energieffektivisera 
ett antal av sina miljonprogramshus. Ett av problemen som uppstår är hur byggnadernas 
befintliga grundkonstruktion effektivt kan tilläggsisoleras och fuktsäkras. Det är allmänt känt 
att vissa ovanliggande värmeisoleringsmetoder på en betongplatta kan leda till fuktproblem. 
Att värmeisolera under befintlig betongplatta i flerbostadshus är ogenomförbart och/eller 
ekonomiskt oförsvarbart.  
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Miljonprogramsområdet i Sätra består till största delen av flerbostadshus med 
grundkonstruktionen platta på mark. De fyra utvalda golvtyperna är representativa för några 
av bostadshusen som Gavlegårdarna ska renovera. 
 

1.1.1 Miljonprogrammet 
 
Miljonprogrammet tog sin början år 1965 då riksdagen beslutade att det skulle byggas en 
miljon lägenheter. Mellan åren 1961 och 1975 byggdes omkring 1,4 miljoner bostäder i 
Sverige. (Vidén, 2012). 

Behovet av upprustning i dessa områden definieras av källan: 

Under de närmaste 15 till 20 åren kommer mellan 500 000 och 1 300 000 lägenheter i 
flerbostadshus, framför allt inom rekordårens bostadsbestånd (1961–1975), men också i äldre 
delar av beståndet, att behöva åtgärda installationer och tekniska system som stammar, el och 
ventilation men också fönster, balkonger och fasader. (Boverket, 2003, s.16). 

Miljonprogrammets energieffektivitet är ett generellt problem som kommit i fokus när det 
åldrande bostadsbeståndet måste renoveras (Högberg, Lind & Grange, 2009). Byggnaderna 
uppfördes innan de högre kraven på lufttäthet och värmeisolering infördes efter oljekrisen 
under 1970-talet. Det har lett till att den genomsnittliga energianvändningen per år för en 
uppvärmd byggnad från miljonprogramstiden är 170 kWh/m2 (Högberg et al., 2009). Det är 
högre än dagens krav på byggnaders energianvändning i Gävle på 110 kWh/m2 per år, för 
bostäder med annat uppvärmningssätt än elvärme (BFS, 2013:14).   
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EU och Sverige har miljömål att minska energianvändningen i byggnader för att sträva efter 
en hållbar utveckling (Högberg, Lind & Grange, 2009). De kommunala bostadsbolagen i 
Sverige äger många av miljonprogrammets bostäder och rekommenderas att följa uppsatta 
miljömål. Vid kommande renoveringar finns potential att utföra 
energieffektiviseringsåtgärder på miljonprogrammets byggnader. Det som kan förbättras är att 
minska transmissionsförlusterna från klimatskalet som bör göras genom tilläggsisolering av 
ytterväggar, tak och grund (Högberg, Lind & Grange, 2009). 
 

 
1.1.2 Platta på marks historia 
 
Grundläggningstypen platta på mark kommer ursprungligen från USA och infördes till 
Sverige i slutet på 1940-talet. Den amerikanska modellen hade värmeslingor samt stränga 
krav på fuktskydd. I Sverige utvecklades tidigt egna modeller efter svenska förhållanden, 
oftast utan värmeslingor. (Elmarsson, 2006). 
 
Enligt Harderup (1993) visade tidiga erfarenheter att betongplattor med ingjutna värmeslingor 
orsakade många fuktproblem. Harderup (1993) menar att det blev allmänt accepterat att 
golvvärmen var den största enskilda riskfaktorn och i de fall golvvärmen utelämnades ansågs 
kraven på fuktskyddet kunna sänkas avsevärt (Harderup, 1993) 
 
Utvecklingen ledde till många olika varianter av platta på mark, ofta med dåligt fuktskydd.  
Mycket beroende på bristande forskning och tydliga byggnormer som var ett led av knappa 
resurser efter andra världskriget. Om Sverige haft samma syn på fuktproblematiken som 
amerikanerna hade skaderisken varit mindre. Det ansågs även att Sveriges klimat skulle vara 
gynnsammare ur fuktsynpunkt än amerikanernas. (Elmarsson, 2006). 

 

 
1.1.3 Golvkonstruktionernas utformning och problem 
 
Platta på mark är helt eller delvis konstant utsatt för fuktiga förhållanden. Marken under en 
uppvärmd byggnad är varm och fuktig med en relativ fuktighet (RF) på 100 %. Det betyder 
att ånghalten i många fall är högre under grundkonstruktionen än inomhus.  I normalfallet 
diffunderar vattenångan från den varma och fuktiga marken mot den relativt torra 
inomhusluften. (Leivo & Rantala, 2008).  
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Med grovkornigt material förhindras vatten att kapillärt stiga effektivt upp i 
grundkonstruktionen och bildar därmed ett kapillärbrytande skikt under markplattan. Trots det 
kapillärbrytande skiktet kan vattenånga diffundera upp i grundkonstruktionen från det fuktiga 
jordmaterialet i marken. Det anses nödvändigt att förstå att fuktförhållandena i marken 
påverkar grundkonstruktionen som i värsta fall leder till fuktproblem. (Leivo & Rantala, 
2008). 

 

 

Figur 1. Uppreglat golv med mellanliggande värmeisolering. 

 
Från 1950-talet blev platta på mark en vanlig grundkonstruktion i Sverige, oftast med ett 
uppreglat golv ovanpå betongplattan, se figur 1 (Wetterlund, Carlsson, Hagentoft & Wallin, 
2010). Uppreglat golv med mellanliggande värmeisolering av mineralull visade sig dock 
skapa fuktproblem (Wetterlund et al., 2010). Enligt Nevander och Elmarsson (2006) kom 
merparten av fuktproblemen inte bara från uppreglat golv utan även från konstruktioner där 
lättklinkerplattor ersatte det uppreglade golvet. Även Sandin (2007) understryker att uppreglat 
golv är en riskkonstruktion. Under 1960-talet saknades ofta plastfolien mellan uppreglade 
golvet och betongplattan Sandin (2007). Nevander och Elmarsson (2006) menar att uppreglat 
golv anses som en osäker golvkonstruktion och är alltför beroende av att ångspärren fungerar 
korrekt. Så när även värmeisolering under betongen saknades blev fukttillståndet i 
grundplattan högt vilket ledde till fuktproblem (Sandin, 2007).   
 
Resultatet från Boverkets projekt BETSI (Byggnaders energianvändning, tekniska status och 
innemiljö) bevisar att fuktskador i platta på mark domineras av mellanliggande 
värmeisolering i uppreglat golv (Boverket, 2010). Boverket (2010) menar att fuktskadorna i 
undersökningen har till stor del uppkommit från felaktigt utformade konstruktioner som 
byggts i stor skala.  
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Boverkets (2010) åtgärdsförslag vid fuktskador från uppreglat golv med mellanliggande 
värmeisolering: 
 
Rivning: 

• Friläggning av ovanliggande skikt över betongplattan samt rivning av ett badrum. 
• Rivning av ingjutna trädetaljer och skadade syllar. 
• Uppgrävning och borttagning av bristande dräneringssystem. 

 
Återuppbyggnad: 

• Rengör betongytan med industridammsugare. 
• Montera mekaniskt ventilerat golv samt laga skadade syllar. 
• Lägg ny dräneringsledning samt montera utvändig dränerad värmeisolering. 

 
 
1.2 Syfte & Mål 
 
Syftet är att utreda och analysera beprövade metoder för tilläggsisolering ur ett fukttekniskt 
och ekonomiskt perspektiv. Metodernas utformning och funktion ska studeras och undersökas 
på fyra representativa, befintliga golvkonstruktioner som i rapporten benämns golvtyp 1 till 4.  
  
Målet med studien är att ge förslag på funktionella tilläggsisoleringsåtgärder till 
fastighetsägaren Gavlegårdarna, men även till andra fastighetsägare som planerar att 
energieffektivisera grundkonstruktionen. Målsättningen är att rekommendera beprövade 
metoder att tilläggsisolera grundkonstruktioner, för att ge fastighetsägaren fler valmöjligheter. 
Målet med studien ska uppnås genom att studera litteratur, beräkna fukt- och energiflöden i 
konstruktionslösningar samt fuktmäta ett referensfall.  
 
 
1.3 Frågeställning 
 
Vilka kända tillvägagångssätt rekommenderas vid tilläggsisolering på fyra utvalda 
grundkonstruktioner med hänsyn till energieffektivisering, fuktproblem och ekonomi? 
Lösningsförslag angående utformandet av tilläggsisolerade golvkonstruktioner leder till tre 
frågeställningar: 
       

• Hur kan fyra utvalda golvtyper tilläggsisoleras utan att det uppstår fuktproblem? 
• Hur ser temperatur- och fuktförhållandet ut i befintlig konstruktion jämfört med efter 

tilläggsisolerad åtgärd? 
• Kommer åtgärdsförslagen vara ekonomiskt försvarbara?  
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2. Metod 
 
Fyra befintliga grundkonstruktioner (se figur 2 till 5) valdes att analyseras och benämns i 
rapporten som golvtyp 1-4. Litteraturstudien och fuktmätningen gav underlag till 
beräkningsmetoderna som resulterade i föreslagna tilläggsisoleringsåtgärder.  
 

 
Figur 2. Golvtyp 1, förråd i markvåning 

 

 
 
Figur 4. Golvtyp 3, badrum i markvåning 

 
2.1 Litteraturstudie 
 
För att avgöra behovet av en ny studie analyseras ofta tidigare utförda undersökningar. 
Enligt Murray och Hughes (2008) utförs en litteraturstudie för att få bättre kunskap om 
tidigare forskning som utförs och vilka problem som fortfarande finns inom ämnet. 
Samsökningstjänsten Discovery beskrivs som en samlad sökportal för de flesta av Högskolan 
i Gävles tillgängliga databaser (http://hig.se). Genom att kombinera nyckelord i sökfälten 
samlades vetenskapliga artiklar in och utgjorde en vetenskaplig grund i undersökningen.  
 
Litteratur och tidskrifter i tryckt form som behandlar problem och lösningar inom ämnet 
analyseras på Högskolan i Gävles bibliotek samt stadsbibliotek i Gävle. Elektroniska artiklar 
från tidskrifterna Bygg och teknik (http://byggteknikforlaget.se/) och Husbyggaren 
(http://www.husbyggaren.se/) har använts som underlag i rapporten. Det är många kunniga 
yrkesmänniskor, forskare och experter som skrivit artiklarna i tidskrifterna vilket ofta ger dem 
hög trovärdighet. All litteratur analyserades och granskades mellan varandra för att få en 
objektiv uppfattning. 

Figur 3. Golvtyp 2, korridor i markvåning 

Figur 5. Golvtyp 4, bostadslägenheter i markvåning 
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2.2 Fuktmätning 
 
Fukt i material beskrivs enligt Nevander och Elmarsson (2006) som fysiskt bundet vatten och 
mäts vanligtvis genom den relativa fuktigheten (RF). För att ta reda på grundförutsättningarna 
gällande fukt, utfördes en fuktmätning i ett av de valda referensfallen. Vid en fuktmätning 
mäts den relativa fuktigheten (RF) i materialet som i detta fall är betong och sand. En 
fuktmätning kan enligt Fredin och Skoog (2005) utföras med två olika metoder, uttagna 
prover och mätningar som utförs på plats.  
 
Vid tillämpning av metoden uttagna prover tas provbitar av ett material ut och analyseras 
senare i laboratorium. Vid analysen läggs provbitarna i ett glasrör som tätas. Senare mäts 
fuktigheten och temperaturen med hjälp av en givare som sätts ned och förseglas i glasröret. 
(Westlin, 2013). 
 
Mätningar som genomförs på plats kan utföras med ett flertal olika mätinstrument. Ofta utförs 
mätningar genom att hål borras i materialet och en givare monteras för att läsa av fukt- och 
temperaturförhållandena i materialet. Löfgren (2012) beskriver att borrade hål bör förslutas 
efter borrning och behöver därefter acklimatiseras i minst 12 timmar för att minimera 
eventuella felkällor. Givare monteras senare i hålen och tillkopplade mottagare läser av fukt- 
och temperaturförhållandena. Beroende på vilka givare som används krävs olika lång 
acklimatiseringstid. Enligt Löfgren (2012) bör temperaturskillnader under mätning undvikas, 
borrhål bör inte placeras intill sprickor i betongplattan och drag eller solljus bör inte komma i 
kontakt med provhålen.  
 
De fuktmätningar som genomfördes i undersökning utfördes i borrade hål med givare från 
Mitec Instrument (http://www.mitec.se), se figur 6. Fördelen med att utföra mätningen på 
plats är att skadorna i byggnaden inte behöver bli lika stora som borttagning av material samt 
att temperatur och fukt mäts med omgivningens inverkan. För att fastställa att givarna visar 
korrekta värden utförs kalibreringar med jämna mellanrum, beroende på tillverkarens 
rekommendationer.  
 

 
Figur 6. Fuktmätning av grundkonstruktionen med givare och mottagare från Mitec Instrument. 
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2.3 Beräkningsmetoder 
 

2.3.1 Temperaturberäkning 
 
Värmetransporter är ett område som innefattar många parametrar. Värme transporteras genom 
material via ett flertal olika mekanismer som värmeledning, konvektion samt långvågig 
strålning. Värmeledning beskrivs som värmeöverföring inom en materialdel genom ledning. 
Konvektion är när värme transporteras via exempelvis luft eller vatten i ett materials 
porsystem. (Rees, Adjali, Zhou, Davies & Thomas, 2000).  
 
Energiberäkningar av byggnadskonstruktioner är komplexa med många variabler som bör 
beaktas. Av den anledningen utvecklas enligt Gerlich, Sulovská och Zálešák (2013) 
simuleringsprogram för att beräkna värmetransporter i byggnader. Gerlich et al. (2013) 
beskriver också hur viktigt det är att förstå inverkan omgivningen har på byggnader. Faktorer 
som bland annat temperaturförändringar, solstrålning eller hur vi vistas i byggnaden.  
 
Det finns ett flertal simuleringsprogram som beräknar temperaturflöden. HEAT 2 
(http://www.buildingphysics.com) är ett av simuleringsprogrammen som beräknar den 
konduktiva och konvektiva värmeöverföringen, dock inte strålning. Ett liknande 
beräkningsverktyg är COMSOL Multiphysics (http://www.comsol.com) som likt HEAT 2 
beräknar konduktiva värmeöverföringen med finita elementmetoden (FEM), vilket är en 
numerisk beräkningsmetod. Dessa program beräknar värmeledningen i 2 och 3 dimensioner. 
Användningsområdet för programmen är stora då de hanterar en mängd olika fysiska fenomen 
(Dickinson, Ekström & Fontes, 2014).  
 
I studien används simuleringsprogrammet COMSOL, dels på grund av dess användarvänliga 
utförande och tillgången till användarmanualer. Andra fördelar med programmet var att med 
rätt indata, illustrerades ett detaljerat och samtidigt överskådligt resultat. 

 

2.3.2 Fukt- och U-värdesberäkning 
 
Fuktberäkningarna utfördes efter skapade beräkningsmodeller i Microsoft Office Excel. 
Handberäkningar och beräkningsexempel från rapporten Golv på mark av Harderup (1993) 
låg till grund för utförda beräkningsmodeller. Svårigheten med dataprogrammet är att få fram 
fungerade och användbara ekvationer. Excel är ändå att föredra då programmet snabbt 
beräknar lösningar på ekvationer som skulle varit tidsödande vid handberäkning. Alternativt 
datorprogram till Excel är Macintosh Numbers (https://www.apple.com) som fungerar på 
liknade sätt. 
 
Värmeflödesvärdena från COMSOL användes tillsammans med ekvationer från Isolerguiden 
Bygg 06 (Anderlind & Stadler, 2006), baserad på standarden SS-EN ISO 13370:2007 
(http://www.sis.se), för att få fram U-värdet på grundkonstruktionerna. De använda 
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tillvägagångssätten är enklare att använda än simuleringsprogrammet WUFI 
(http://www.wufi.se). WUFI är en annan metod som kan utföra beräkningar av icke-stationära 
värme- och fuktförhållanden i byggnader. Det är en bättre beräkningsmetod för fukt- och 
värmeförhållande om användaren behärskar programmet då den simulerar i fler dimensioner. 
Två beräkningsprogram som stationärt beräknar fukttransporter är Converter och GMVP 
(http://www.fuktcentrum.lth.se). Programmen behandlades inget närmare då dessa likt den 
valda metoden baserades på stationära beräkningar från Golv på mark (Harderup, 1993) samt 
Fukthandboken (Nevander & Elmarsson, 2006). 

 

2.3.3 Ekonomisk kalkyl 
 
Pay-off metoden användes för att kontrollera återbetalningstid på investeringarna för de nya 
golvlösningarna. Det är en enkel investeringskalkyl som beräknar hur snabbt en investering 
betalar sig och ska investeringen löna sig måste återbetalningstiden vara kortare än 
förbrukningstiden. Metoden ger en ungefärlig uppskattning och kan användas för att jämföra 
flera investeringsalternativ. Dock missgynnar metoden långsiktiga investeringar då den inte 
tar hänsyn till kostnader under och efter investeringens livslängd. Det gör en livscykelkostnad 
(http://www.energimyndigheten.se) som kunnat användas om alla kostnader och bestämda 
åtgärder funnits. En livscykelkostnad beräknar samtliga ekonomiska transaktioner och tar 
hänsyn till den ekonomiska utvecklingen. Istället beräknades den nya konstruktionskostnaden 
och energibesparingen per kvadratmeter golvyta för att enkelt kunna jämföra golvtypernas 
återbetalningstider. 
 
Kostnaden för de nya golvkonstruktionerna beräknades med hjälp av Sektionsdata version 
4.14 (http://www.wikells.se). BidCon Bygg (http://www.consultec.se) och Byggnyckeln 
(http://www.byggnyckeln.se) är andra kalkylprogram på marknaden. Byggnyckeln baseras på 
färdiga kostnadsmallar som bara ger en uppskattad kostnad där detaljer är svåra att 
specificera. BidCon är ett kalkylprogram som används för samma ändamål som Sektionsdata 
men med annat upplägg. Tillgängligheten och möjligheten att lägga till detaljer samt brist på 
licensavtal avgjorde valet av kostnadskalkylprogram.  
 
 
2.4 Omfattning 
  
Examensarbetet planerades efter kursens tidsram på 10 veckor. För att skapa en rimlig 
målsättning fick fyra referensfall representera vanligt förekommande golvkonstruktioner i 
Sätras miljonprogramsområde. Tillgången till referensbyggnader för fuktmätning är 
begränsade då tillträde måste medges av fastighetsägarna. Fuktmätningen med borrhål kan 
bara göras genom golvbeläggningar som inte skadas nämnvärt, vilket begränsade alternativen 
att utföra fuktmätning på ett fler golvtyper. Begränsningar i den ekonomiska kalkylen drogs 
för att inte bli för omfattad och komplicerad. En enkel kalkylmetod användes för att få en 
ungefärlig återbetalningstid och ett någorlunda ekonomisk resultat.   
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3. Teori 
 
3.1 U-värde 
 
Begreppet U-värde definierar värmemängden som per tidsenhet passerar en konstruktionsdel 
då temperaturskillnaden mellan konstruktionsdelen är en grad (Sandin, 2010). 
Värmeflödet (Φ) mellan ute- och inneklimatet beräknas med ett finit elementprogram. Den 
invändiga arean (A) för ett objekt bestäms och används för att bestämma den karakteristiska 
längden (B´) tillsammans med objektets omkrets (P). Temperaturskillnaden (ΔT) beräknas 
mellan inomhus- och utomhusluften då årsmedeltemperaturen ute används (Bilaga 5). För att 
förenkla modelleringsarbetet anpassas beräkningsprogrammen så att värmeflödesberäkningen 
utförs tvådimensionellt. En kvadratisk markplatta har en karakteristisk längd som är lika med 
halva byggnadsbredden och beräknas enligt: 
 

B´ =  (!  ∗  !)
!

   (m)   (ekv.1) 

 
U-värde för grundkonstruktionen inklusive köldbryggor: 

U-grund = 
!

(!´∗  !!)
  (W/m2K)   (ekv.2) 

 
 
3.2 Fukttransport 
 
Fukt kan transporteras i ångfas eller vätskefas och kan i dessa tillstånd transporteras på olika 
sätt. De transportsätten som behandlas i denna rapport är framför allt diffusion och 
kapillärsugning. 
 
Diffusion beskrivs enligt Nevander och Elmarsson (2006) som en fukttransport då 
vattenmolekyler rör sig i riktning mot avtagande koncentration. Detta fenomen beskrivs också 
som att de fuktiga områdena söker jämvikt med dess omgivning (hög ånghalt söker sig till låg 
ånghalt). Koncentrationen kallas för ånghalt, vilken anges som antalet gram vatten i ångfas 
per kvadratmeter luft (Sandin, 2010). De flesta byggnadsmaterial har porer, speciellt material 
i markkonstruktioner, dessa porer kommer att innehålla luft och därmed en viss mängd ånga. 
Hur mycket ånga som en luftvolym kan innehålla är beroende av dess temperatur. Mängden 
vatten som en kubikmeter luft maximalt kan innehålla kallas för mättnadsånghalt och denna 
är kraftigt temperaturberoende (Sandin, 2010). Vid högre temperaturer kan luft innehålla 
väsentligt mer ånga än när det är kallt (Sandin, 2010). Luft kan innehålla en mindre mängd 
ånga än vad mättnadsånghalten anger. Graden av mättnad, hur mycket ånga som luften 
innehåller i förhållande till hur mycket det kan innehålla, kallas relativ luftfuktighet. ”Relativ 
fuktighet definieras som kvoten mellan luftens aktuella fuktinnehåll och mättnadsvärdet vid 
aktuell temperatur” (Nevander & Elmarsson, 2006, s. 239). För beräkning av fukttillståndet se 
kapitel 3.3. 
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Kapillärtransport sker när material är i kontakt med fritt vatten och sker i materialets 
porsystem då en sugkraft bildas på grund av ett undertryck. Enligt Burström (2007) blir det 
kapillära undertrycket större ju finare porerna i materialet är. 
 
Fukttransport genom fuktkonvektion uppstår när vatten i ångfas följer med en luftström som 
bildas på grund av densitetsskillnader orsakade av temperaturskillnader (Nevander & 
Elmarsson, 2006). Storleken på fuktkonvektionen påverkas av luftens ånghalt, 
konstruktionens täthet och skillnaden i lufttryck (Sandin, 2010). 
 
 
3.3 Beräkning av fukttillstånd 
 
Ånghalten mellan varje materialskikt är Vx där Vj är ånghalten i marken under 
grundkonstruktionen. Ånghalten för inomhusluften (Vi) i bygganden beräknas genom 
ånghalten ute (Ve), se Bilaga 8 och ett ångtillskott (∆V). Zö och Zu är det totala 
ångmotståndet över utvald mätpunkt respektive totalt ångmotstånd under mätpunkten. Den 
relativa fuktigheten beräknas genom Vx och mättnadsånghalten (Vs), se Bilaga 9, i valt skikt. 
Temperaturerna i skikten tas fram genom en temperatursimulering med finita 
elementprogrammet. 
 
Ångtillskottet är produktionen av fukt inomhus från disk, tvätt, duschning, rengörning, 
matlagning och avdunstning från människor och djur samt växter och odlingar (Nevander & 
Elmarsson, 2006). 
 
Vi = Ve + ∆V  (g/m3)   (ekv.3) 
 

Vx = Vj – (   !"
!ö  !  !"

  ) * (Vj - Vi) (g/m3)   (ekv.4) 

 

RF = (   !
!"
  ) * 100  (%)   (ekv.5) 

 
 
3.4 Fuktproblem 
 
Fukt kan definitionsmässigt förekomma som vattenånga, väska eller is. Det är i sig inte 
skadligt men i för stora mängder eller på ogynnsamma platser kan fukt medföra skador och 
olägenheter. Fuktskador kan uppkomma i ett flertal olika former men vanligast är mögel och 
bakterier som i många fall inte är synliga. Dessa problem upptäcks ofta genom lukter och kan 
orsaka hälsoproblem så som illamående, astma, allergi eller rinnande ögon och näsa. Olika 
material klarar varierande halter av fukt och materialens gränsvärden bör beaktas för att 
undvika fuktproblem. Kritiska gränsvärden (RFkrit) är fukttillstånd som anses kritiska för 
materialen och bör inte överskridas för att minska fuktskaderisken. Den kritiska gränsen 
påverkas också av exponeringstid och temperatur vilket beskrivs som svåröverskådligt. 
Mögeltillväxt börjar vid en gynnsam temperatur och när RF är 70 % samt röta (äkta 
hussvamp) vid 75 % RF. (Nevander & Elmarsson, 2006). 
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4. Metoder för tilläggsisolering av grundplattans ovansida 
 
 
4.1 Överliggande värmeisolering 
 
Metoden överliggande värmeisolering med uppreglat golv har lett till ökad risk för fuktskada. 
Konstruktionstypen var tidigare rekommenderad och följde tidens gällande byggnormer. 
Byggnader från 1960 och 1970-talet med uppreglat golv drabbades ofta av fukt och 
mögelskador. Idag är problemet med riskkonstruktionen något som främst beaktas vid 
ändrings- och renoveringsarbeten. Boverkets gällande regler ställer krav på att byggnaderna 
ska vara väl undersökta och dokumenterade. (Kumlin, 2012). 
 
Av praktiska skäl tilläggsisoleras platta på mark från ovansidan, nackdelen är ofta förlorad 
rumshöjd och ändring av bland annat dörrar, trappor, mellanväggar som följd. Värmeisolerade 
golvkonstruktioner ovanpå betongplattan förekommer på olika sätt. Tidigare var uppreglade 
golv med mineralullsisolering en vanlig golvkonstruktion, numera är flytande golv med 
värmeisolering av cellplast oftast förekommande. Det anses fuktsäkrare med ett flytande golv, 
särskilt med en luftspaltbildande plastmatta. (Nevander & Elmarsson, 2006). 
 

4.1.1 Flytande golv 
 
Konstruktionen innebär att golvbeläggningen läggs på en hård isolering av cellplast. Det 
fuktkänsliga överliggande golvet får då inte kontakt med den kalla och fuktiga betongplattan. 
(Sandin, 2007). 
 
Det blir ingen väsentlig temperaturskillnad mellan marken och betongplattans ovansida när 
värmeisoleringen är överliggande. Marken har 100 % RF så gränsen mellan den överliggande 
värmeisoleringen och betongskiktet får också högt RF. Cellplastisoleringen tål denna RF utan 
problem men måste kompletteras med en ångspärr för att hela konstruktionen ska fungera 
korrekt. (Sandin, 2010).  Figur 7 visar ett flytande golv och dess uppbyggnad. 
 

 
Figur 7. Flytande golv (Sandin, 2010) 
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För att undvika fukttransport läggs en ångspärr mellan betongen och cellplasten. En plastfolie 
som är alkaliresistent och åldersbeständig samt har en tjocklek på 0,2 mm kan användas. Den 
ska täcka hela betongplattan med överlapp på minst 200 mm samt behandlas varsamt så den 
inte skadas. Alternativt kan en luftspaltsbildande plastmatta läggas med högt 
ånggenomgångsmotstånd och viss ånghaltsutjämning i sidled som fördelar fukten. Luftspalten 
kan ventileras om fuktskada redan finns. För att undvika mögelbildning samt lukt måste 
betongytan rengöras från organiska material innan ångspärren läggs ut. (Nevander & 
Elmarsson, 2006). 
 

4.1.2 Golvregelsystem 
 
Ett SP-godkänt golvregelsystem på marknaden kommer från Granab (http://www.granab.se). 
Systemet är uppbyggt av golvreglar av förzinkat stål med ljuddämpande fjädringssystem, se 
uppbyggnaden i figur 8. Valfritt övergolv läggs på golvreglarna som skruvas fast i 
golvkonstruktionen efter önskad höjd. Bygghöjden varierar från 30 – 420 mm exklusive 
övergolv vilket göra att hålrummet under övergolvet kan användas som installationsutrymme. 
På grund av bygghöjden ligger övergolvet fritt från eventuella fuktiga golvkonstruktioner men 
ger istället låg rumshöjd som leder till ombyggnation av bland annat dörrposter. En begränsad 
tjocklek på värmeisolering kan användas. Golvsystemet är en luftspaltsbyggande konstruktion 
som kan ventileras med mekanisk fläkt. (Granab, u.å.) 
 

 
Figur 8. Golvregelsystem från Granab med övergolv och tilläggsisolering (http://www.granab.se). 

 
Nivell System (http://www.nivellsystem.se) är ett annat företag med uppreglat golvsystem 
som är uppbyggd likt Granabs system. Skillnaderna är att träreglar används istället för 
stålreglar och bygghöjden för Nivell System ligger mellan 15 – 402 mm exklusive övergolv 
(http://www.nivellsystem.se).  
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4.2 Ventilerat golv 
 
En ventilerad luftspalt byggs upp av en plastmatta mellan golvplattan och distansmaterialet 
(svarta mattan i figur 9). Inomhusluften tas ned via tilluftsdon och strömmar ut genom en 
luftspalt med hjälp av en mekanisk frånluftsfläkt, se i figur 9. Placeringen av tillufts- och 
frånluftsintagen är avgörande för funktionen och måste projekteras för varje enskilt golv. 
Tilluftsdonet förses med luftfilter för att förhindra damm och smuts i den ventilerade 
luftspalten. Risken finns att ventilationsspalten sätts igen med försämrad funktion som följd. 
För att inte dålig luft ska trängas upp genom golvet bör det råda undertryck i 
ventilationsspalten över hela golvytan. Det kan bara uppfyllas om distansmaterialet är lufttät. 
(Gustavsson, 2006). 
 
 

 
Figur 9.  Ventilerat golv där pilarna visar luftströmmarna (http://www.jape.se) 

 
Enligt Kalamees, Kurnitski och Helenius (2007) är luftflödet i ventilationsspalten begränsad 
för att torka ut betonggolv som är i kontakt med vatten eller är nygjutet. 
 
Syftet med ventilerat golv är att åstadkomma en torr golvkonstruktion, förhindra lukt och 
andra emissioner. Åhman, Lundin, Musabašić och Söderman (2000) menar att rätt monterat 
ventilerat golv ger positiva hälsoeffekter. Fuktutsläpp från betongplattor med en relativ 
fuktighet på 70 % till 90 % bidrog till sjukdomsbesvär och 7 månader efter installationen av 
ventilerat golv minskade besvär (Åhman et al, 2000). 
 
Golvkonstruktionen ventilerat golv har funnits i många olika former sen 1970-talet. 
Funktionaliteten var från början begränsad eller till och med obefintlig men har förbättrats 
genom åren. Golvsystemet förhindrar inte bara fuktproblem utan löser även problem gällande 
radon. (Gustavsson, 2006). 
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Det finns behov av tekniska och kostnadseffektiva lösningar på fuktproblemen i platta på 
mark. Lösningarna ska ta bort lukter och föroreningar eller torka ut fukten för att garantera 
kvalitén i inomhusluften. Systemet ventilerade undergolv är en lösning på problemet och 
rekommenderas som sista lösning då höga installationskostnader förkommer. (Kalamees, 
Kurnitski och Helenius, 2007) 
 
På marknaden finns certifieringsmärkta (P-märkta) mekaniskt ventilerade golvsystem vilket 
innebär att produkten är granskad, utvärderad samt provad och bedöm av Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut (http://www.sp.se). Certifieringsreglerna ställer dels krav på funktion men 
störst vikt läggs på tillverkaren och leverantörens kvalitetssäkring, det vill säga montaget och 
installation av golven. P-märkta produkter kontrolleras fortlöpande genom 
stickprovskontroller. (Gustavsson, 2006).  
 
 
4.3 Allmänna åtgärder för att undvika fuktproblem i grundkonstruktionen 
 
I Boverkets studie (Boverket, 2010) finns observationer på att marklutning mot byggnader, 
brister på dränering och utvändigt fuktskydd. Det medför extra fuktbelastningen på grunden 
och risk för fuktskador ökar (Boverket, 2010). Oberoende av grundkonstruktion bör dränering 
och kapillärbrytning finnas (Sandin, 2007). 
 
Genom att avleda tak- och ytvatten minskas vattenflödet mot grundkonstruktionen. Lutningen 
på marken kring byggnaden bör lämpligen vara 1:20 inom 3 meters avstånd från grunden (se 
figur 10). Planteringar närmast grunden ska undvikas då det kan leda till ökad 
vattentillströmning mot husgrunden genom bevattning. Vattentillförseln kan även tillföras via 
vattenådror och fuktiga jordmaterial. Om grundvattennivån är för hög krävs en lokal 
grundvattennivåsänkning för att inte vattnet ska rinna mot grunden. (Nevander & Elmarsson, 
2006).  
 

 
Figur 10. Avledning av ytvatten (Nevander & Elmarsson, 2006) 

 
Ett väl fungerande dräneringssystem hindrar förekomsten till infiltration mot grunden. 
Materialskikt av singel eller makadam runt underliggande grundkonstruktion med anslutande 
dräneringsledning leder bort vattnet från byggnaden. Samma materialskikt, på minst 15 cm, 
under betongplattan hindrar fritt vatten att sugas upp i golvkonstruktionen. (Nevander & 
Elmarsson, 2006). 
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Det förekommer att en plastfolie ligger under betongen för att hindra diffusion från marken 
och säkerställa kapillärbrytningen. Förutsättningarna anses dock vara för dåliga för att en 
plastfolie förblir hel under gjutningen. Utförandet förlänger byggtiden då betongplatta måste 
torka ut uppåt före golvläggning. Erfarenheter av dåliga resultat har visat att vatten från 
kanterna runnit in ovanpå plastfolien, vilket gjort betongplattan fuktig. (Nevander & 
Elmarsson, 2006). 
 
Nevander och Elmarsson (2006) menar att kantbalken måste värmeisoleras för att undvika 
kondensation mellan vattenångan i inomhusluften och låga temperaturer i kantbalken. Om den 
varmare inomhusluften möter en kall platta med otätheter finns risk för kondensutfällning 
(Sandin, 2010). Rantala och Leivo (2009) påpekar att där de varmare zonerna möter de kallare 
uppstår högre relativ luftfuktighet som många gånger leder till fuktproblem i 
grundkonstruktioner.  
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5. Genomförande 
 
 
5.1 Fukt- och temperaturmätning 
 
För att kontrollera den verkliga fuktigheten i en av golvtyperna gjordes en fuktmätning i 
golvtyp 1 på Sicksackvägen 27 i Sätra. De 6 provhålen som borrades till mätningen gjordes 
mellan 30 och 100 mm djupa. Figur 11 visar borrhålens placering i byggnaden då mätningen 
utfördes. Efter att mäthålen borrats och rengjorts fick de acklimatiseras under 5 dagar. 
Givarna placerades i hålen för att bestämma temperatur och relativa fuktigheten i hålens 
omgivning. Under uppmätningen lästes RF och temperatur av med 5 minuters mellanrum. När 
förändringarna av RF planade ut efter 30 minuter antogs givaren ha acklimatiserat sig i 
borrhålet. För utförligt fuktmätningsprotokoll se Bilaga 1. 
 

 
        Figur 11. Placering av borrhål i byggnaden.  

 
En kalibrering utfördes med hjälp av ett klimatskåp som lagrar varierade temperaturer och 
ånghalter. Fukt och temperaturvärdena från fuktmätningen korrigerades mot inlagrad 
information från kalibreringen utförd i klimatskåpet. Utförligt kalibreringsprotokoll för 
givarna finns i Bilaga 2. 
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5.2 Temperaturberäkning 
 
Vid simuleringen var målet att ta reda på vilka temperaturer grundkonstruktionen har i de 
olika skikten. Innan några simuleringar utfördes analyserades befintliga ritningar samtidigt 
som bedömningar av konstruktionen gjordes okulärt. Randvillkor så som luft- och 
marktemperatur samt värmeövergångsmotstånd bestämdes för de olika beräkningsfallen. 
Värmeledningsförmågan hos materialen avgör tillsammans med randvillkoren värmeflödet 
mellan ute och inneklimatskalet. Randvillkoren samt materialens värmeledningsförmåga finns 
i Bilaga 3.  
 
I COMSOL modellerades flera konstruktionsdelar i en sammansatt modell. Materialdelarna 
och omgivningen definieras för att få en verklighetstrogen simulering. Från resultatet av 
simuleringen kan temperaturen och värmeflödet avläses.  
 
Simuleringen utfördes i betongplattans mitt där det enligt (Kumlin, 2012) råder nästintill 
stationära förhållanden. Rantala och Leivo (2008) konstaterar att klimatförhållandena utanför 
byggnaden påverkar de yttre delarna (randzonerna) av markplattan mer än de centrala delarna 
som kan vara fuktiga och varma året runt. För att kontrollera temperaturförhållandet i 
kantbalken simulerades även den yttre randzonen. Bilaga 4 visar resultatet av en simulering 
där värmefördelningen under grundkonstruktionen syns tydligt. 
 
 
5.3 Fuktberäkning 
 
Beräkningsmodeller och kostnadskalkyler för alla golvtyper skapades i dataprogrammet 
Excel.  Golvtyper beräknades i grundkonstruktionens kantbalk och mittparti då dessa områden 
anses som fuktkritiska. Kumlin (2012) menar att mittpartiet är den fuktkritiska delen av 
markplattan och i grundkonstruktionens ytterkanter varierar temperaturen under året och 
därmed också fukttillstånden. Beräknade relativa fuktighetsvärden (RF-värden) för varje skikt 
i golvkonstruktionen kontrollerades mot kritiska gränsvärden (Bilaga 3). Kondensutfällningar 
under materialen syntes när RF-värdena översteg 100 %. Utifrån värdena på den relativa 
fuktigheten mellan materialskikten kunde golvtypernas konstruktion fuktbedömas. Vid 
beräkningarna justerades de gamla materialens värme- och ångmotståndsvärden mot de nyare 
materialen för att få ett bättre resultat. 
 
 
5.4 Kostnads- och U-värdesberäkning 
 
Storleksmåtten från ett representativt miljonprogramshus i Sätra låg till grund för U-värdes 
beräkningarna. Värmeflödets värde från COMSOL fördes in i skapade ekvationer i Excel som 
resulterade i U-värden för golvtyperna. Värmeflödet mellan den ursprungliga 
golvkonstruktion och tilläggsisoleringsåtgärden gav besparad värmeenergi.  
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Förbättringen av U-värdet samt gradtimmarna i Gävle under ett normalår gav en årlig 
energibesparing på tilläggsisoleringsåtgärden. Den årliga kostnadsbesparingen togs fram 
genom ett rimligt antaget elpris och fjärrvärmepriset 2014 för Gävle hämtades från 
http://www.nilsholgersson.nu. Ett medelvärde på energipriserna beräknades efter en 
uppskattad procentuell prisökning som gav en mer passande prisbild för hela investeringens 
brukstid. Kostnaden för varje nytt övergolv beräknades fram i Sektionsdata och anses som en 
ungefärlig kostnad på investeringen. Resultatet från återbetalningstiden gavs av 
kostnadsbesparingen och investeringskostnaden. Kravet på återbetalningstiden för 
investerarna kan variera, dock nämner Energimyndigheten 
(http://www.energimyndigheten.se) att återbetalningstiden ska vara kortare än 75 % av 
brukstiden för att vara lönsam. Brukstiden för byggnadstekniska åtgärder hämtades från Belok 
(http://belok.se/) som är Energimyndigheten beställargrupp för lokaler. 
 
Årlig energibesparing (ekv.6) beräknades med hjälp av graddagar i Gävle (Grad.) från ett 
normalår (Bilaga 6) och U-värdesförbättringen (U-förb.) som är skillnaden mellan 
referensfallet och tilläggsisoleringsåtgärden. För att få enheten i kvadratmeter användes 1 m2. 
 

Årlig besparing = 
(!!!ö#$.    ∗  !"#$.    ∗  !"  ∗  !)

!"""
   (ekv.6) 

 
Kostnadsbesparingen (K) ges av medelvärde på respektive värmepris (ekv.8 och ekv.9) och 
årlig besparing. Återbetalningstiden enligt ekv.4 är investeringskostnaden (I) för 
tilläggsisoleringsåtgärden och kostnadsbesparingen. 
 

Återbetalningstiden = 
!
!

     (ekv.7) 

 
Medelvärdet för värmepriserna fås genom ett ungefärligt dagspris (D) och en förmodad årlig 
prisökning i procent (PÖ) under 40 år. Brukstiden (BT) för investeringen antas vara 40 år (V) 
för byggnadstekniska åtgärder. 
 
Värmepris efter 40 år (V) = D * ((1 + PÖ/100)^BT)   (ekv.8) 
 

Medelvärdet = 
(!  !  !)

!
     (ekv.9) 
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6. Resultat 
 
Förklarande detaljritningar för beskrivna golvtyper i kapitlet finns i Bilaga 11.  
 
 
6.1 Golvtyp 1 
 
Golvtypen ligger i förrådsmiljö och utrymmet är utformat som skyddsrum med en tjock 
betongplatta på 250 mm (Bilaga 11). Det nya golvet ligger ovanpå den befintliga för enkel 
påbyggnad utan kostsam rivning. Konstruktionen tilläggsisoleras med 50 mm cellplast och 50 
mm tillkommer för golvbeläggning och avjämning, vilket betyder att den nya 
golvkonstruktionen bygger 100 mm högre än det tidigare. Det kan vara rimligt att använda 
lösningen i förrådsutrymmen där relativt öppna ytor samt tillräcklig rumshöjd förekommer. 
Ombyggnation av dörrposter och liknande kan dock bli nödvändigt. 

 

6.1.1 Fukt- och temperaturmätning 
 
Fuktmätningen resulterar i en relativ fuktighet mellan 75 % och 84 % och jämförs med 
fuktberäkningarna av golvtyp 1. Jämförelsen visar att RF värdena skiljer sig åt beroende på 
bland annat vilket ångtillskott som är antaget i beräkningarna. I Bilaga 1 redovisas ett 
protokoll där mätvärden samt de borrade hålens placeringar redovisas. 
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6.1.2 Temperatur- och U-värdesberäkning 
 
Två delar av konstruktionen simuleras och det är stora temperaturskillnader mellan grundens 
kantbalk och markplattans mittparti. Lufttemperaturen i byggnaden antas vara 16 °C och 
utomhus temperaturen har även här antagits till 6 °C som är årsmedeltemperaturen i Gävle 
(Bilaga 5).  
 
Referensfall, utan tilläggsisolering 
 
Resultatet av simuleringen från COMSOL visas i figur 12 som är utförd i kantelementet och 
markplattans mittparti visas i figur 13. 
 

 
Figur 13. Simulering vid plattans mitt, referensfallet. 

 
 

U-värdesberäkning: 
Φ = 37,85 W 
A = 460 m2 
P = 100 m  
ΔT = 20 - 10 = 10 °C 
B´ = 9,2 m enligt ekv.1 
 
U-värdet för golvtypen blir 0,41 W/m2K enligt ekv. 2 
 
  

Figur 12. Simulering vid kantbalken, 
referensfallet. 
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Tilläggsisolering 50 mm  
 
Vid simulering av golvtyp 1 med tilläggsisoleringstjockleken 50 mm cellplast blir 
temperaturfördelningen annorlunda. Förändringarna påverka markplattans U-värde och 
fuktförhållandena mellan materialdelarna i golvkonstruktionen förändras. Figur 14 och figur 
15 visar resultatet av simuleringen när markplattan tilläggsisolerats med 50 mm cellplast.  

U-värdesberäkning: 
Φ = 22,57 W 
A = 460 m2 
P = 100 m  
ΔT = 20 – 10 = 10 °C 
B´ = 9,2 m enligt ekv.1     
   
U-grund = 0,25 W/m2 K enligt ekv.2   
 
Tilläggsisoleringen ger en förbättring av U-värdet på 40 %. Kostnaden för nytt golv är enligt 
kostnadskalkylen 695 kr/m2 (Bilaga 7). 
 
U-värdesförbättringen: 0,16 W/m2 K 
Gradtimmar i Gävle: 99144 °C h 
 
Årlig besparing (ekv.6) = 16 kWh/m2    
Återbetalningstiden (ekv.7):     
19 år för eluppvärmt 
33 år för fjärrvärme  
 	  

Figur 14. Simulering vid kantbalken, tilläggsisolering  
50 mm. 

Figur 15. Simulering vid plattans mitt, tilläggsisolering 
50 mm. 
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6.1.3 Fuktberäkning 
 
Fuktberäkningar för golvtyp 1 beräknas med ånghalten 8,2 g/m3 inomhus enligt ekv. 3 då 
ångtillskottet antas vara 2 g/m3. Ångtillskottet är i värsta fall 4 g/m3 för lägenheter i 
flerbostadshus enligt Nevander och Elmarsson (2006). Golvtyp 1 ligger i källarmiljö och 
antas ha ett ångtillskott som är hälften av 4 g/m3. 
 
Referensfall, utan tilläggsisolering 
 

  
Figur 16. Golvtyp 1 referensfallet, visar konstruktionen på kantbalken och byggnadens mitt. 

 
I golvtypen finns inga organiska material och är därmed inte lika känslig för fukt. Den relativa 
fukthalten i konstruktionen bör inte skapa några problem. Resultatet av fuktberäkningar 
(ekv.3, ekv.4, ekv.5) för grundkonstruktionens alla skikt finns i tabell 1 och tabell 2. I figur 16 
visars RF värdens placering i golvkonstruktionen. RF över betyder över plastfolien eller 
pappen och RF under är under plastfolien eller pappen. RF 1 är golvbeläggningsytan. 
 
 
 
Temperatur	  °C	   Ånghalt,	  g/m3	   RF	  %	   	  	   Temperatur	  °C	   Ånghalt,	  g/m3	   RF	  %	  
T1	   13,28	   V1	   8,2	   RF1	   71	   	  	   T1	   15,60	   V1	   8,20	   RF1	   62	  
T2	   12,76	   V2	   8,2	   RF2	   73	   	  	   T2	   15,53	   V2	   8,25	   RF2	   62	  
T3	   12,76	   V3	   8,5	   RF3	   76	   	  	   T3	   15,53	   V3	   9,67	   RF3	   73	  
T4	   11,6	   V4	   8,5	   RF4	   82	   	  	   T4	   15,43	   V4	   9,67	   RF4	   74	  
T5	   9,88	   V5	   8,6	   RF5	   92	   	  	   T5	   15,08	   V5	   9,81	   RF5	   76	  
T6	   9,85	   V6	   8,6	   RF6	   92	   	  	   T6	   15,02	   V6	   9,81	   RF6	   77	  
T7	   9,85	   V7	   9,3	   RF7	   99	   	  	   T7	   15,02	   V7	   12,66	   RF7	   99	  
T8	   9,83	   V8	   9,3	   RF8	   100	   	  	   T8	   14,96	   V8	   12,66	   RF8	   99	  
T9	   9,81	   V9	   9,3	   RF9	   100	   	  	   T9	   14,80	   V9	   12,66	   RF9	   100	  

Tabell 1. Resultat från beräkningen av 
kantbalken, referensfallet. 

Tabell 2. Resultat från beräkningen av 
byggnadens mitt, referensfallet. 
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Tilläggsisolering 50 mm 

 
Figur 17. Golvtyp 1 tilläggsisolerad 50 mm, visar konstruktionen på kantbalken och byggnadens mitt. 

 
RF värdena efter tilläggsisoleringen påvisar inga anmärkningsvärda problem i 
golvkonstruktionen. Kantbalken visar något högre relativa fuktigheten överlag. Resultatet av 
fuktberäkningar (ekv.3, ekv.4, ekv.5) för grundkonstruktionens alla skikt finns i tabell 3 och 
tabell 4. I figur 17 visas RF värdens placering i golvkonstruktionen. 
 
 
 
 
Temperatur	  °C	   Ånghalt	  g/m3	   RF	  %	   	  	   Temperatur	  °C	   Ånghalt	  g/m3	   RF	  %	  
T1	   15,28	   V1	   8,2	   RF1	   63	   	  	   T1	   15,67	   V1	   8,20	   RF1	   61	  
T2	   15,17	   V2	   8,2	   RF2	   63	   	  	   T2	   15,64	   V2	   8,21	   RF2	   62	  
T3	   15,02	   V3	   8,2	   RF3	   64	   	  	   T3	   15,47	   V3	   8,21	   RF3	   62	  
T4	   9,19	   V4	   8,2	   RF4	   92	   	  	   T4	   13,03	   V4	   8,23	   RF4	   73	  
T5	   9,19	   V5	   8,4	   RF5	   92	   	  	   T5	   13,03	   V5	   9,47	   RF5	   83	  
T6	   9,03	   V6	   8,4	   RF6	   93	   	  	   T6	   12,84	   V6	   9,48	   RF6	   85	  
T7	   9,03	   V7	   8,4	   RF7	   94	   	  	   T7	   12,84	   V7	   9,89	   RF7	   88	  
T8	   8,59	   V8	   8,4	   RF8	   96	   	  	   T8	   12,76	   V8	   9,89	   RF8	   88	  
T9	   8,11	   V9	   8,4	   RF9	   99	   	  	   T9	   12,48	   V9	   9,96	   RF9	   91	  
T10	   8,1	   V10	   8,4	   RF10	   99	   	  	   T10	   12,43	   V10	   9,96	   RF10	   91	  
T11	   8,1	   V11	   8,5	   RF11	   99	   	  	   T11	   12,43	   V11	   10,79	   RF11	   99	  
T12	   8,1	   V12	   8,5	   RF12	   99	   	  	   T12	   12,38	   V12	   10,79	   RF12	   99	  
T13	   8	   V13	   8,5	   RF13	   100	   	  	   T13	   12,23	   V13	   10,79	   RF13	   100	  

Tabell 3. Resultat från beräkningen på 
kantbalken, tilläggsisolering 50 mm. 

Tabell 4. Resultat från beräkningen av 
byggnadens mitt, tilläggsisolering 50 mm. 
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Tilläggsisolering 50 mm med kant- och tjälisolering 

 
Figur 18. Golvtyp 1 tilläggsisolerad 50 mm, med 50 mm kantbalksisolering och 50 mm tjälisolering. 

 
Om kantbalken värmeisoleras med 50 mm cellplast och en 50 mm tjock tjälisolering av 
cellplast läggs utanför sjunker RF något. Resultatet av fuktberäkningar (ekv.3, ekv.4, ekv.5) 
för grundkonstruktionens alla skikt finns i tabell 5. För att kunna göra en jämförelse mellan 
tilläggsisoleringsåtgärderna ligger tabell 3 bredvid. I figur 18 visas RF värdenas placering i 
golvkonstruktionen.  
 

 
 
 

Temperatur	  °C	   Ånghalt	  g/m3	   	  RF	  i	  %	  
	  

Temperatur	  °C	   Ånghalt	  g/m3	   RF	  %	  
T1	   15,37	   V1	   8,2	   RF1	   62	  

	  
T1	   15,28	   V1	   8,20	   RF1	   63	  

T2	   15,3	   V2	   8,2	   RF2	   63	  
	  

T2	   15,17	   V2	   8,20	   RF2	   63	  
T3	   15,07	   V3	   8,2	   RF3	   64	  

	  
T3	   15,02	   V3	   8,20	   RF3	   64	  

T4	   10,28	   V4	   8,2	   RF4	   86	  
	  

T4	   9,19	   V4	   8,20	   RF4	   92	  
T5	   9,86	   V5	   8,4	   RF5	   90	  

	  
T5	   9,19	   V5	   8,36	   RF5	   92	  

T6	   9,86	   V6	   8,4	   RF6	   90	  
	  

T6	   9,03	   V6	   8,36	   RF6	   93	  
T7	   9,5	   V7	   8,5	   RF7	   93	  

	  
T7	   9,03	   V7	   8,41	   RF7	   94	  

T8	   9,5	   V8	   8,5	   RF8	   93	  
	  

T8	   8,59	   V8	   8,41	   RF8	   96	  
T9	   8,94	   V9	   8,5	   RF9	   97	  

	  
T9	   8,11	   V9	   8,43	   RF9	   99	  

T10	   8,9	   V10	   8,5	   RF10	   97	  
	  

T10	   8,1	   V10	   8,43	   RF10	   99	  
T11	   8,9	   V11	   8,65	   RF11	   99	  

	  
T11	   8,1	   V11	   8,53	   RF11	   99	  

T12	   8,87	   V12	   8,65	   RF12	   99	  
	  

T12	   8,1	   V12	   8,53	   RF12	   99	  
T13	   8,84	   V13	   8,65	   RF13	   100	  

	  
T13	   8	   V13	   8,53	   RF13	   100	  

Tabell 5. Resultat från beräkningen på 
kantbalken, tilläggsisolering 50 mm med 
kant- och tjälisolering på vardera 50 mm 

Tabell 3. Resultat från beräkningen på 
kantbalken, tilläggsisolering 50 mm. 
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6.2 Golvtyp 2 
 
Golvkonstruktion ligger i korridorer och består till skillnad från övriga golvtyper av en 
tilläggsisolering på 70 mm (Bilaga 11). Rivning av befintligt golv krävs om existerande 
rumshöjd ska behållas, men även för att slippa omkostnader gällande ombyggnation av 
dörrposter och liknande. Rivning av cementmosaikplattor, papp och lättbetongplattor behövs 
för att ge plats åt den nya golvkonstruktionen.  
 

6.2.1 Temperatur- och U-värdesberäkning 
 
Lufttemperaturen i byggnaden antas vara 20 °C och utomhus temperaturen har även här 
antagits till 6 °C som är årsmedeltemperaturen i Gävle (Bilaga 5).  
 
Referensfall, utan tilläggsisolering 
 
Figur 19 visar resultatet av en simulering som är utförd i kantelementet och figur 20 visar 
markplattans mittparti. 
 

 
Figur 20. Simulering vid byggnadens mitt, referensfallet. 

 
U-värdesberäkning 
Φ = 40,92 W 
A = 460 m2 
P = 100 m  
ΔT = 20-6 = 14 °C 
B´ = 9,2 m enligt ekv. 1. 
 
U-värde för golvtypen blir 0,32 W/m2 K enligt ekv. 2. 
 
  

Figur 19. Simulering vid kantbalk, referensfallet. 
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Tilläggsisolering 70 mm 
 
Vid beräkning av golvkonstruktionen med 70 mm cellplast används samma randvillkor som 
referensfallet. Figur 21 och figur 22 visar på resultatet av energisimuleringen vid byggnadens 
kantbalk och vid i grundkonstruktionens mitt.  
 

 
Figur 22. Simulering vid plattans mitt, tilläggsisolerad  
70 mm 

 
U-värdesberäkning  
Φ = 27,12W 
A = 460 m2 
P = 100 m  
ΔT = 20-6 = 14 °C 
B´ = 9,2 m enligt ekv. 1. 
 
U-värde för golvtypen blir 0,21 W/m2 K med ekv. 2. 
 
Tilläggsisolering ger en förbättring av U-värdet på 34 %. Kostnaden för nytt golv är enligt 
kostnadskalkylen 1317 kr/m2 (Bilaga 7). 
 
U-värdesförbättringen: 0,11 W/m2 K 
Gradtimmar i Gävle: 99144 °C h 
 
Årlig besparing (ekv.6) = 11 kWh/m2    
Återbetalningstiden (ekv.7):     
53 år för eluppvärmt 
94 år för fjärrvärme  
 
  

Figur 21. Simulering vid kantbalk, tilläggsisolerad 70 mm 
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6.2.2 Fuktberäkning 
Fuktberäkningar för golvtyp 2 beräknas med ånghalten 10,2 g/m3 inomhus enligt ekv. 3 då 
ångtillskottet antas vara 4 g/m3. 
Referensfall, utan tilläggsisolering 

 
Figur 23. Golvtyp 2 referensfallet, visar konstruktionen på kantbalken och byggnadens mitt. 

 
Den relativa fuktigheten överstiger 100 % i kantbalken mellan betongplattan och 
underliggande plastfolie vilket leder till kondensutfällning. Det innebär att sandskiktet är 
utsatt för vatten i flytande form. Annars visar resultaten inget anmärkningsvärt. Resultatet av 
fuktberäkningar (ekv.3, ekv.4, ekv.5) för grundkonstruktionens alla skikt finns i tabell 6 och 
tabell 7. I figur 23 visas RF värdenas placering i golvkonstruktionen. RF över betyder över 
markerat materialet och RF under är under materialet. RF 1 är golvbeläggningsytan. 
 
  
 
 
Temperatur	  °C	   Ånghalt	  g/m3	   RF	  %	   	  	   Temperatur	  °C	   Ånghalt	  g/m3	   RF	  %	  
T1	   18,21	   V1	   10,2	   RF1	   66	   	  	   T1	   19,47	   V1	   10,20	   RF1	   61	  
T2	   17,75	   V2	   10,2	   RF2	   67	   	  	   T2	   19,32	   V2	   10,24	   RF2	   62	  
T3	   17,75	   V3	   9,9	   RF3	   65	   	  	   T3	   19,32	   V3	   11,55	   RF3	   70	  
T4	   10,92	   V4	   9,9	   RF4	   99	   	  	   T4	   17,50	   V4	   11,56	   RF4	   78	  
T5	   9,8	   V5	   9,8	   RF5	   106	   	  	   T5	   17,21	   V5	   11,69	   RF5	   80	  
T6	   9,75	   V6	   9,8	   RF6	   106	   	  	   T6	   17,14	   V6	   11,69	   RF6	   80	  
T7	   9,75	   V7	   9,2	   RF7	   99	   	  	   T7	   17,14	   V7	   14,30	   RF7	   98	  
T8	   9,73	   V8	   9,2	   RF8	   100	   	  	   T8	   17,06	   V8	   14,30	   RF8	   98	  
T9	   9,71	   V9	   9,2	   RF9	   100	   	  	   T9	   16,82	   V9	   14,30	   RF9	   100	  

Tabell 6. Resultat från beräkningen av 
kantbalken, referensfallet. 

Tabell 7. Resultat från beräkningen av 
byggnadens mitt, referensfallet. 
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Tilläggsisolering 70 mm 
 

 
 
Figur 24. Golvtyp 2 tilläggsisolerad 70 mm, visar konstruktionen på kantbalken och byggnadens mitt. 

Vid golvkonstruktionens kantbalk är RF under spånskivan 66 % respektive 63 % vid plattans 
mitt. Värdena ligger under RFkrit som för trä är 75 % (Bilaga 3) och borde inte utgöra någon 
fuktskada. Kondensutfällningen uppstår vid kantbalken som omges av oorganiska material 
och borde inte skapa några problem om betongplattan är ordentligt rengjord. Resultatet av 
fuktberäkningar (ekv.3, ekv.4, ekv.5) för grundkonstruktionens alla skikt finns i tabell 8 och 
tabell 9. I figur 24 visas RF värdenas placering i golvkonstruktionen.  
 
 
 
Temperatur	  °C	   Ånghalt	  g/m3	   RF	  %	   	  	   Temperatur	  °C	   Ånghalt	  g/m3	   RF	  %	  
T1	   19,19	   V1	   10,2	   RF1	   62	   	  	   T1	   19,58	   V1	   10,20	   RF1	   60	  
T2	   19,11	   V2	   10,2	   RF2	   62	   	  	   T2	   19,54	   V2	   10,21	   RF2	   61	  
T3	   18,85	   V3	   10,2	   RF3	   63	   	  	   T3	   19,42	   V3	   10,21	   RF3	   61	  
T4	   18,14	   V4	   10,2	   RF4	   66	   	  	   T4	   19,03	   V4	   10,22	   RF4	   63	  
T5	   9,05	   V5	   10,1	   RF5	   114	   	  	   T5	   14,50	   V5	   10,25	   RF5	   82	  
T6	   9,05	   V6	   8,9	   RF6	   101	   	  	   T6	   14,50	   V6	   11,27	   RF6	   91	  
T7	   8,39	   V7	   8,8	   RF7	   104	   	  	   T7	   14,16	   V7	   11,31	   RF7	   93	  
T8	   8,43	   V8	   8,8	   RF8	   104	   	  	   T8	   14,10	   V8	   11,31	   RF8	   93	  
T9	   8,43	   V9	   8,0	   RF9	   94	   	  	   T9	   14,10	   V9	   11,99	   RF9	   99	  
T10	   8,41	   V10	   8,0	   RF10	   94	   	  	   T10	   14,00	   V10	   11,99	   RF10	   99	  
T11	   8,37	   V11	   8,0	   RF11	   100	   	  	   T11	   13,86	   V11	   11,99	   RF11	   100	  
  

Tabell 8. Resultat från beräkningen på 
kantbalken, tilläggsisolering 70 mm. 

Tabell 9. Resultat från beräkningen av 
byggnadens mitt, tilläggsisolering 70 mm 
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6.3 Golvtyp 3  
 
Golvtypen ligger i badrum som kräver våtrumsskydd. Se Bilaga 11 för detaljritningar på 
golvtyp 3. Det är något oklart hur Gunfredolisoleringen fungerar och om den kan klassas som 
en papp. Rivning ner till betongen görs för att ge plats åt den nya golvkonstruktionen. En 
höjdskillnad på 15 mm kommer dock att uppstå med det nya golvet, säkert något som kan 
lösas med lister och trösklar på plats.  
 

6.3.1 Temperatur- och U-värdesberäkning 
 
Lufttemperaturen i byggnaden antas vara 20 °C och utomhus temperaturen har även här 
antagits till 6 °C som är årsmedeltemperaturen i Gävle (Bilaga 5).  
 
Referensfall, utan tilläggsisolering 
 
Figur 25 och figur 26 visar på resultatet av energisimuleringen vid byggnadens kantbalk och 
vid i grundkonstruktionens mitt. 
 

 
Figur 26. Simulering vid plattans mitt, referensfallet. 

 
U-värdesberäkning: 
Φ = 33,69 W 
A = 460 m2 
P = 100 m  
ΔT = 20-6 = 14 °C 
B´ = 9,2 m enligt ekv. 1. 
 
U-värde för golvtypen blir 0,26 W/m2 K med ekv. 2. 
  

Figur 25. Simulering vid kantbalk, referensfallet. 
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Tilläggsisolering 100 mm 
 
Figur 27 visar resultatet av en simulering som är utförd i kantelementet och figur 28 visar 
markplattans mittparti. 
 

 
Figur 28. Simulering vid plattans mitt, tilläggsisolerad 
100 mm 

 
U-värdesberäkning: 
Φ = 23,11 W 
A = 460 m2 
P = 100 m  
ΔT = 20-6 = 14 °C 
B´ = 9,2 m enligt ekv. 1. 
 
U-värde för golvtypen blir 0,18 W/m2 K enligt ekv. 2. 
 
Tilläggsisolering ger en förbättring av U-värdet på 31 %. Kostnaden för nytt golv beräknat till 
1846 kr/m2 (Bilaga 7). 
 
U-värdesförbättringen: 0,08 W/m2 K 
Gradtimmar i Gävle: 99144 °C h 
 
Årlig besparing (ekv.6) = 8 kWh/m2    
Återbetalningstiden (ekv.7):     
97 år för eluppvärmt 
171 år för fjärrvärme  
 
  

Figur 27. Simulering vid kantbalken, tilläggsisolerad  
100 mm. 
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6.3.2 Fuktberäkning 
 
Fuktberäkningar för golvtyp 3 beräknas med ånghalten 10,2 g/m3 inomhus enligt ekv. 3 då 
ångtillskottet antas vara 4 g/m3. 
 
Referensfall, utan tilläggsisolering 

 
Figur 29. Golvtyp 3 referensfallet, visar konstruktionen på kantbalken och byggnadens mitt. 

Det kommer att uppstå kondensutfällningen i sandskiktet vid kantbalken. Resultatet av 
fuktberäkningar (ekv.3, ekv.4, ekv.5) för grundkonstruktionens alla skikt finns i tabell 10 och 
tabell 11. I figur 29 visas RF värdenas placering i golvkonstruktionen. RF över betyder över 
markerat materialskikt och RF under är under materialskiktet. RF 1 är golvbeläggningsytan. 
 
 
 
Temperatur	  °C	   Ånghalt	  g/m3	   RF	  %	   	  	   Temperatur	  °C	   Ånghalt	  g/m3	   RF	  %	  
T1	   18,83	   V1	   10,2	   RF1	   65	   	  	   T1	   19,51	   V1	   10,2	   RF1	   61	  
T2	   18,68	   V2	   10,2	   RF2	   64	   	  	   T2	   19,45	   V2	   10,2	   RF2	   61	  
T3	   18,68	   V3	   9,8	   RF3	   61	   	  	   T3	   19,45	   V3	   10,9	   RF3	   65	  
T4	   18,49	   V4	   9,7	   RF4	   62	   	  	   T4	   19,37	   V4	   11,0	   RF4	   66	  
T5	   18,49	   V5	   9,3	   RF5	   59	   	  	   T5	   19,37	   V5	   11,7	   RF5	   70	  
T6	   10	   V6	   9,3	   RF6	   99	   	  	   T6	   16,06	   V6	   11,7	   RF6	   85	  
T7	   9,15	   V7	   9,2	   RF7	   103	   	  	   T7	   15,75	   V7	   11,7	   RF7	   87	  
T8	   8,13	   V8	   9,2	   RF8	   111	   	  	   T8	   15,67	   V8	   11,7	   RF8	   88	  
T9	   8,13	   V9	   8,3	   RF9	   100	   	  	   T9	   15,67	   V9	   13,1	   RF9	   98	  
T10	   8,11	   V10	   8,3	   RF10	   100	   	  	   T10	   15,60	   V10	   13,1	   RF10	   99	  
T11	   8,09	   V11	   8,3	   RF11	   100	   	  	   T11	   15,39	   V11	   13,1	   RF11	   100	  
 

Tabell 10. Resultat från beräkningen av 
kantbalken, referensfallet. 

Tabell 11. Resultat från beräkningen av 
byggnadens mitt, referensfallet. 
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Tilläggsisolering 100 mm 
 

 
Figur 30. Golvtyp 3 tilläggsisolerad 100 mm, visar konstruktionen på kantbalken och byggnadens mitt. 

 
Det finns risk för vatten i flytandeform i alla skikt mellan underkant cellplast till överkant 
plastfolien i marken. Resultatet av fuktberäkningar (ekv.3, ekv.4, ekv.5) för 
grundkonstruktionens alla skikt finns i tabell 12 och tabell 13. I figur 30 visas RF värdenas 
placering i golvkonstruktionen.  
 
 
 
 
Temperatur	  °C	   Ånghalt	  g/m3	   RF	  %	   	  	   Temperatur	  °C	   Ånghalt	  g/m3	   RF	  %	  
T1	   19,37	   V1	   10,2	   RF1	   61	   	  	   T1	   19,63	   V1	   10,2	   RF1	   60	  
T2	   19,37	   V2	   10,0	   RF2	   60	   	  	   T2	   19,63	   V2	   10,3	   RF2	   61	  
T3	   19,31	   V3	   10,0	   RF3	   60	   	  	   T3	   19,59	   V3	   10,3	   RF3	   61	  
T4	   19,19	   V4	   10,0	   RF4	   61	   	  	   T4	   19,50	   V4	   10,3	   RF4	   61	  
T5	   18,53	   V5	   10,0	   RF5	   63	   	  	   T5	   19,17	   V5	   10,3	   RF5	   63	  
T6	   8,35	   V6	   9,9	   RF6	   117	   	  	   T6	   13,41	   V6	   10,3	   RF6	   89	  
T7	   8,35	   V7	   9,0	   RF7	   106	   	  	   T7	   13,41	   V7	   10,9	   RF7	   94	  
T8	   8	   V8	   8,9	   RF8	   107	   	  	   T8	   13,10	   V8	   10,9	   RF8	   96	  
T9	   7,99	   V9	   8,9	   RF9	   107	   	  	   T9	   13,04	   V9	   10,9	   RF9	   96	  
T10	   7,99	   V10	   8,2	   RF10	   99	   	  	   T10	   13,04	   V10	   11,3	   RF10	   99	  
T11	   7,97	   V11	   8,2	   RF11	   99	   	  	   T11	   12,99	   V11	   11,3	   RF11	   99	  
T12	   7,93	   V12	   8,2	   RF12	   100	   	  	   T12	   12,83	   V12	   11,3	   RF12	   100	  
 

Tabell 12. Resultat från beräkningen på 
kantbalken, tilläggsisolering 100 mm. 

Tabell 13. Resultat från beräkningen på 
byggnadens mitt, tilläggsisolering 100 mm. 
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6.4 Golvtyp 4  
 
Golvkonstruktionen täcker ytorna i bostadslägenheterna. Se Bilaga 11 för detaljritningar på 
golvtyp 4. Det uppreglade golvet med mellanliggande mineralullsisolering anses vara en 
riskkonstruktion som kan orsaka fuktskador. För att säkerställa eventuella fuktskador bör en 
bit av golvet rivas för inspektion. Upptäcks fuktskada måste det skadade golvet rivas och 
betongkonstruktion torkas ut. Om uttorkningen inte är tillräcklig eller genomförbar kan ett 
ventilerat golv installeras men behöver bara läggas där fuktproblem förekommer eller anses 
föreligga. Golvbeläggningarna i bostadslägenheterna kan variera och små golvnivåskillnader 
kan då uppkomma. Det föreslagna fallet har ett laminatgolv som ger en nivåskillnad på 2 mm.  
 

6.4.1 Temperatur- och U-värdesberäkning 
 
Lufttemperaturen i byggnaden antas vara 20 °C och utomhus temperaturen har även här 
antagits till 6 °C som är årsmedeltemperaturen i Gävle (Bilaga 5). 
 
Referensfall, utan tilläggsisolering 
 
Figur 31 och figur 32 visar på resultatet av energisimuleringen vid byggnadens kantbalk och 
vid i grundkonstruktionens mitt. 

 
Figur 32. Simulering vid plattans mitt, referensfallet. 

 
U-värdesberäkning: 
Φ = 37,0 W 
A = 460 m2 
P = 100 m  
ΔT = 20-6 = 14 °C 
B´ = 9,2 m enligt ekv. 1. 
 
U-värde för golvtypen blir 0,29 W/m2 K enligt ekv. 2. 
  

Figur 31. Simulering vid kantbalken, referensfallet. 
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Tilläggsisolering 100 mm 
 
Figur 33 visar resultatet av en simulering som är utförd i kantelementet och figur 34 visar 
markplattans mittparti 

 
Figur 34. Simulering vid plattans mitt, tilläggsisolerad 
100 mm. 

 
U-värdesberäkning: 
Φ = 23,04 W 
A = 460 m2 
P = 100 m  
ΔT = 20-6 = 14 °C 
B´ = 9,2 m enligt ekv. 1 
 
U-värde för golvtypen blir 0,18 W/m2 K enligt ekv 2. 
 
Tilläggsisolering ger en förbättring av U-värdet på 38 %. Det nya golv lösningen kommer att 
kosta 831 kr/m2 (Bilaga 7). 
 
U-värdesförbättringen: 0,11 W/m2 K 
Gradtimmar i Gävle: 99144 °C h 
 
Årlig besparing (ekv.6) = 11 kWh/m2    
Återbetalningstiden (ekv.7):     
33 år för eluppvärmt 
58 år för fjärrvärme 
 
Kostnaden för ett installera ett ventilerat golv är 1139 kr/m2 (Bilaga 7). U-värdesförbättringen 
är beräknad till 0,11 W/m2 K trotts att en okänd mängd värme kommer att ledas ut genom 
ventilationen.  
Återbetalningstiden (ekv.7): 
45 år för eluppvärmt 
80 år för fjärrvärme 
  

Figur 33. Simulering vid kantbalken, tilläggsisolerad  
100 mm. 
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6.4.2 Fuktberäkning 
Fuktberäkningar för golvtyp 4 beräknas med ånghalten 10,2 g/m3 inomhus enligt ekv. 3 då 
ångtillskottet antas vara 4 g/m3. 
Referensfall, utan tilläggsisolering 

 
Figur 35. Golvtyp 4 referensfallet, visar konstruktionen på kantbalken och byggnadens mitt. 

Vid kantbalken under regeln (kilningen) uppgår den relativa fuktigheten till 106 % vilket 
leder till kondensutfällning och fuktskada kan uppstå. Resterande kondensutfällningar i 
kantbalken uppstår även här i sandskiktet. I markplattans mitt ligger RF-värdet under 
träreglingen på 73 % och bör klara sig från fuktskada. Tas underliggande plastfolien bort ökar 
RF-värdet i mittparti till 87 % och risk för fuktskada i trädelen föreligger. Installeras ett 
ventilerat golv förändras RF beroende på luftomsättningen i ventilationsspalten och höga 
fukthalter kan ventileras bort. Resultatet av fuktberäkningar (ekv.3, ekv.4, ekv.5) för 
grundkonstruktionens alla skikt finns i tabell 14 och tabell 15. I figur 35 visas RF värdens 
placering i golvkonstruktionen. RF över betyder över markerat materialet och RF under är 
under materialet. RF 1 är golvbeläggningsytan. 
 
 
 
Temperatur	  °C	   Ånghalt	  g/m3	   RF	  %	   	  	   Temperatur	  °C	   Ånghalt	  g/m3	   RF	  %	  
T1	   18,13	   V1	   10,20	   RF1	   66	   	  	   T1	   19,41	   V1	   10,20	   RF1	   61	  
T2	   18,13	   V2	   10,13	   RF2	   66	   	  	   T2	   19,41	   V2	   10,44	   RF2	   63	  
T3	   17,96	   V3	   10,10	   RF3	   66	   	  	   T3	   19,37	   V3	   10,51	   RF3	   63	  
T4	   10,2	   V4	   10,10	   RF4	   106	   	  	   T4	   17,04	   V4	   10,52	   RF4	   73	  
T5	   9,3	   V5	   9,99	   RF5	   111	   	  	   T5	   16,66	   V5	   10,68	   RF5	   75	  
T6	   9,32	   V6	   9,99	   RF6	   111	   	  	   T6	   16,58	   V6	   10,68	   RF6	   76	  
T7	   9,32	   V7	   8,99	   RF7	   100	   	  	   T7	   16,58	   V7	   13,87	   RF7	   98	  
T8	   9,3	   V8	   8,99	   RF8	   100	   	  	   T8	   16,50	   V8	   13,87	   RF8	   99	  
T9	   9,29	   V9	   8,99	   RF9	   100	   	  	   T9	   16,27	   V9	   13,87	   RF9	   100	  

Tabell 14. Resultat från beräkningen av 
kantbalken, referensfallet. 

Tabell 15. Resultat från beräkningen av 
byggnadens mitt, referensfallet. 
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Tilläggsisolering 100 mm 
 
 

 
Figur 36. Golvtyp 3 tilläggsisolerad 100 mm, visar konstruktionen på kantbalken och byggnadens mitt. 

Likt tidigare golvtyper är det kondensutfällning i alla skikt mellan underkant cellplast till 
överkant plastfolien i marken. Resultatet av fuktberäkningar (ekv.3, ekv.4, ekv.5) för 
grundkonstruktionens alla skikt finns i tabell 16 och tabell 17. I figur 36 visas RF värdenas 
placering i golvkonstruktionen.  

 

 
 
Temperatur	  °C	   Ånghalt	  g/m3	   RF	  %	   	  	   Temperatur	  °C	   Ånghalt	  g/m3	   RF	  %	  
T1	   19,36	   V1	   10,20	   RF1	   61	   	  	   T1	   19,63	   V1	   10,20	   RF1	   60	  
T2	   19,06	   V2	   10,19	   RF2	   62	   	  	   T2	   19,47	   V2	   10,20	   RF2	   61	  
T3	   18,54	   V3	   10,18	   RF3	   64	   	  	   T3	   19,06	   V3	   10,21	   RF3	   62	  
T4	   8,22	   V4	   10,15	   RF4	   121	   	  	   T4	   13,34	   V4	   10,23	   RF4	   89	  
T5	   8,22	   V5	   9,06	   RF5	   108	   	  	   T5	   13,34	   V5	   10,79	   RF5	   93	  
T6	   8	   V6	   8,98	   RF6	   109	   	  	   T6	   13,08	   V6	   10,81	   RF6	   95	  
T7	   8	   V7	   8,98	   RF7	   109	   	  	   T7	   13,02	   V7	   10,81	   RF7	   95	  
T8	   8	   V8	   8,26	   RF8	   100	   	  	   T8	   13,02	   V8	   11,19	   RF8	   99	  
T9	   7,99	   V9	   8,26	   RF9	   100	   	  	   T9	   12,97	   V9	   11,19	   RF9	   99	  
T10	   7,99	   V10	   8,26	   RF10	   100	   	  	   T10	   12,80	   V10	   11,19	   RF10	   100	  
 
 
 
 

Tabell 16. Resultat från beräkningen på 
kantbalken, tilläggsisolering 100 mm. 

Tabell 17. Resultat från beräkningen på 
byggnadens mitt, tilläggsisolering 100 mm. 
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7. Slutsats och diskussion 
 
I denna studie rekommenderas metoden flytande golv som ovanliggande värmeisolering av 
platta på mark. Metoden är väl studerad och följer studiens syfte med att använda beprövade 
tillvägagångssätt. Alternativt kan marknadsetablerade golvregelsystem användas vilket inte 
har behandlas i denna studie, dels på grund av begränsad värmeisoleringstjocklek och 
outnyttjat installationsutrymme. Ventilerat golv behöver inte användas om det inte redan är 
fuktskador i golvkonstruktionen. Det är konstaterat att platta på mark är utsatt för fuktig miljö 
som påverkar hela grundkonstruktionen. Den oisolerade kantbalken är utsatt för omväxlande 
klimatförhållanden som kan leda till fuktproblem. Det ställer krav på att föreslagna lösningar 
klarar den fuktbelastning som uppstår, speciellt vid de utsatta delar närmast betongplattan 
som bör bestå av oorganiska material och tåla svåra fuktförhållanden.  
 
Resultatet från beräkningarna visar att det inte är några problem vid grundplattans mittparti 
utan problemen uppstår oftast i kantbalken. Kantbalken i golvtyperna 2, 3 och 4 som är 
tilläggsisolerad uppstår kondensutfällning i skikten mellan underliggande plastfolie och 
cellplasten. I referensfallen utmärker sig också kantbalken i golvtyperna 2 och 3 där 
kondensutfällning uppstår i skikten mellan underliggande plastfolie och betongen. 
Referensfallet i golvtyp 4 ger kondensutfällning från träreglarna nertill underliggande 
plastfolie. Förklaringen till kondensutfällningen i kantbalken är den underliggande plastfolien. 
Om den underliggande plastfolien avlägsnas uppstår ingen kondensutfällning i något utav de 
beräknade fallen. Dock uppstår det fortfarande kondensutfällning under cellplasten oavsett 
om det finns en överliggande ångspärr eller inte. Detta på grund av att inomhusluft med hög 
ånghalt ger ett högt ångflöde som kyls ned mot den kallare betongplattan. Cellplasten klarar 
fuktbelastningen och om betongplattan är helt ren från organiska material borde det inte skapa 
några fuktproblem så som mögellukt. Det går att diskutera huruvida betongplattan kan göras 
så ren att det inte förekommer organiska ämnen.  
 
De temperaturberäkningar som utförts i undersökning ger en bra överblick över 
temperaturvariationer i grundkonstruktionerna. Temperaturförändringarna mellan 
referensfallen och tilläggsisoleringsåtgärden visar sig i de flesta fall inverka på den relativa 
fuktigheten i markplattan. Temperaturberäkningarna analyserar värmeflödet i 
grundkonstruktionen som sedan används i U-värdesberäkningarna.  
 
Fuktmätningen utförs under våren vilket gör att årsmedeltemperaturen i Gävle och 
medelånghalten ute vid mättillfället är representativa. Då ingen ånghalt inomhus uppmättes 
och ingen hänsyn till det målade golvet gjordes blir resultatet från fuktmätningen något 
missvisande. En mätning av ånghalten inomhus borde ha utföras i alla delar där golvtyperna 
är representerade för att få ett mer exakt resultat. Alternativet har varit att ange ett medelvärde 
på ångtillskottet som skulle sänka RF-värdena i den överliggande delen av 
golvkonstruktionen. Dock antas högsta rekommenderade ångtillskottet för att ge de värsta 
fuktscenarierna. 
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Fuktberäkningen i kantbalken anses som bristande då den bara beräknar ångflödet i en 
dimension. Ångflödet i kantbalken verkar i flera dimensioner och det behövs en mer 
omfattande beräkning. I markplattans mitt råder det stationära förhållanden och det går 
därmed att räkna med vald metod eftersom temperatur och ånghalt beräknas huvudsakligen 
parallellt med grundkonstruktionen. Vi ville granska kantbalkens fuktförhållanden för att 
kontrollera faktateori om tänkbara fuktproblem vid oisolerade kantbalkar. Resultaten visar att 
teorin stämmer i vissa fall då det uppstår kondensutfällning. Genom fuktberäkningarna i 
kantbalken kontrolleras kant- och tjälisoleringens åtgärden men förbättringen på den relativa 
fuktigheten blir marginell. Hänsyn har enbart tagits till ångflödet i vertikal riktning genom 
kantbalken men kant- och tjälisoleringen begränsar även ångflöden i fler riktningar. 
 
Den så kritiserade golvkonstruktionen uppreglat golv (golvtyp 4) klarar sig från fuktproblem i 
mittpartiet men inte vid kantbalken. Den studerade litteraturen kritiserar miljonprogrammets 
tekniska konstruktionslösningar och ett kritiskt förhållningssätt till golvkonstruktionen bör 
hållas. Det finns risk för att sanden runt plastfolien blandar sig med singlet vilket försämrar 
singlets kapillärbrytande funktion. Det går även att spekulera i om plastfolien verkligen blev 
tät efter den lades ut och om den hållits tät sedan dess. Den gamla plastfolien var inte heller 
åldersbeständig och tros inte vara funktionsduglig, vilket leder till en oskyddad 
grundkonstruktion. En okulär besiktning eller en konstruktionsrivning av golvtyp 4 
rekommenderas för att försäkra sig om att ingen fuktskada förekommer.  
 
En beräkningskontroll utförs utan ångspärren för att kontrollera dess användbarhet. 
Kontrollen resulterar i små förändringar och utfallet blir att RF-värden jämnades ut runt 
ångspärrens tidigare placering. En aspekt som är viktig att nämna är att eventuell fuktvandring 
under ångspärren i lösningsförslagen kan leda till fuktskador på intilliggande byggnadsdelar. 
Detta har inte studerats i rapport och skulle behöva en grundligare utredning. Några referenser 
som tar upp eventuell fuktvandring under ångspärren har inte hittats. Om plastfolien ska 
användas måste betongplattan rengöras från smuts och avjämnas för att inte skadas. 
Litteraturen menar att en plastfolie mellan betongplattan och cellplasten behövs för att 
konstruktionen flytande golv ska fungera. Fuktberäkningarna i våra fall motbevisar den teorin 
då det visar sig fungera utan överliggande ångspärr även när den underliggande plastfolien är 
borttagen. Förklaringen kan vara att cellplastskivorna inte går att få lika täta som en ångspärr. 
Det gör att fukt kan diffundera upp mellan cellplastskivornas skarvar, vilket beräkningarna 
inte tar hänsyn till. Dubbla ångspärrar i grundkonstruktionen bör undvikas för att inte 
innesluta fukt som transporteras kapillärt från kantbalkens utsida. Då ångspärren under 
markplattan inte anses funktionsduglig krävs det att en ny placeras på betongplattans 
ovansida. I beräkningarna tas dock den nedre ångspärren med eftersom det inte säkerställts att 
den är helt ur funktion.   
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Enligt U-värdesberäkningarna förbättras grundens U-värden med 31 % - 40 %. Resultatet ger 
en klar energieffektivisering, men rent ekonomiskt är det dock för långa återbetalningstider 
för att investeringarna ska ses som lönsam. Den ekonomiska kalkylen är förenklad och ska 
bara ge en ungefärlig uppskattning på återbetalningstiden. Rivning tillkommer i de flesta fall, 
betalningsströmmar under och efter brukstiden bortses ifrån, kalkylränta och andra 
ekonomiska parametrar har inte beaktats. Kostnadskalkylen för varje ny golvtyp stämmer 
relativt väl överens med verklig kostnad, dock är kostnadskalkylen för ventilerat golv 
uppskattad. I kalkylen har vi beräknat att värmepriserna kommer öka med tiden vilket kan 
diskuteras, men vi tror på en prisökning. Resultatet av beräkningarna har sammanställts i 
Bilaga 10. 
 
Tilläggsisoleringen är rekommenderad att utföras i samband med renoveringsåtgärder eller 
fuktskador. Vid ombyggnation måste kanske golvet rivas upp och då är det fördelaktigt att 
samtidigt tilläggsisolera. Miljömålen satta av EU och Sverige eftersträvar att 
energianvändningen i byggnaderna ska minska, så investeringen kan vara värd att göra för en 
hållbar utveckling. 
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8. Framtida studier  
 
Studien skulle kunna utvecklas genom att göra flera fuktmätningar på de utvalda golvtyperna. 
Det skulle kontrollera realiteten i beräknade resultat och eventuellt styrka studien. Om 
möjligheten finns kan golvtyperna byggas upp i laboratorium och testas i klimatrum under en 
ansenlig tid för att få verklighetstrogna resultat. Det är ett omfattande arbete som kräver tid 
och resurser. Ett annat alternativ är att göra före- och eftermätningar på 
tilläggsisoleringsåtgärderna. Om Gavlegårdarna eller någon annan fastighetsägare planerar att 
tillämpa föreslagna åtgärder skulle det vara intressant att utveckla denna studie. 
 
Ångflöde i kantbalken beräknas en-dimensionellt i stationära värme- och fuktförhållande, 
vilket ger osäkra resultat. Det skulle vara intressant att göra beräkningen i 
simuleringsprogrammet WUFI som beräknar fuktförhållanden i fler dimensioner med hänsyn 
till icke-stationära tillstånd. Det krävs dock en licens samt kunskap för att behärska 
programmet.   
 
En undersökning på eventuell fuktvandring under ångspärren och cellplasten skulle behöva 
utredas då det kan ha stor fuktpåverkan på intilliggande byggnadsdelar. 
 
Denna studie behandlar kända och granskade tilläggsisoleringsmetoder samt rekommenderade 
konstruktionslösningar. Ett intressant material på marknaden som kan testas på golvtyperna är 
CellBetong. Enligt tillverkaren CellBetong AB (http://www.cellbetong.se) är CellBetong en 
blandning av vatten, cement och specialbehandlade cellplastkulor, så någon betungande sand 
behövs inte. Det är en lätt produkt med bra hållfasthet och god värmeisoleringsförmåga 
(CellBetong, u.å.). Värmekonduktiviteten är 0,065 W/m K och 0,103 W/m K beroende på 
CellBetongens densitet (CellBetong, u.å.) jämfört med cellplasten i studien som är 0,037 W/m 
K. Cellbetongen skulle inte förbättra U-värdet men den skulle ge ett homogent- och 
oorganiskt skikt som borde klara sig mot fukt. Största fördelen borde vara att kostnaden för 
uppbygganden av ett nytt golv minskar då det antas vara okomplicerat att anlägga. En 
grundligare undersökning bör göras om materialet ska användas. 
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10. Bilagor 
 
Bilaga 1 - Fukt- och temperaturmätningsprotokoll samt placering av borrhål  
Golvtyp 1 
Tid	  i	  mäthål	   Hål	  1,	  givare	  1	   Hål	  2,	  givare	  2	   Hål	  3,	  givare	  2	  

5	  min	   75	  %,	  14,9	  °C	   78,8	  %,	  15,1	  °C	   79,6	  %,	  16,8	  °C	  
10	  min	   76	  %,	  14,7	  	  °C	   80,5	  %,	  14,9	  °C	   81,4	  %,	  16,4	  °C	  
15	  min	   76,7	  %,	  14,6	  °C	   81,4	  %,	  14,8	  °C	   82,3	  %,	  16,2	  °C	  
20	  min	   77,1	  %,	  14,6	  °C	   81,8	  %,	  14,7	  °C	   82,8	  %,	  16,1	  °C	  
25	  min	   77,3	  %,	  14,6	  °C	   82,1	  %,	  14,7	  °C	   83,2	  %,	  16,1	  °C	  
30	  min	   77,4	  %,	  14,5	  °C	   82,2	  %,	  14,7	  °C	   83,3	  %,	  16,0	  °C	  

Kalibrerat	   79,3	  %,	  14,25	  °C	   83,2	  %,	  14,45	  °C	   84,3	  %,	  15,75	  °C	  

	   Inomhustemp.	  15	  °C	   Inomhustemp.	  15	  °C	   Inomhustemp.	  17	  °C	  
Mätdjup	   7-‐10	  cm	   3-‐5	  cm	   3-‐5	  cm	  

 
Tid	  i	  mäthål	   Hål	  4,	  givare	  1	   Hål	  5,	  givare	  1	   Hål	  6,	  givare	  2	  

5	  min	   79,1	  %,	  16,5	  °C	   73,4	  %,	  16,6	  °C	   71,0	  %,	  16,4	  °C	  
10	  min	   79,8	  %,	  16,5	  °C	   	  	   72,6	  %,	  16,0	  °C	  
15	  min	   80,4	  %,	  16,4	  °C	   	   73,7	  %,	  15,7	  °C	  
20	  min	   80,9	  %,	  16,3	  °C	   	  	   74,1	  %,	  15,7	  °C	  
25	  min	   81,1	  %,	  16,2	  °C	   	   74,4	  %,	  15,6	  °C	  
30	  min	   81,2	  %,	  16,2	  °C	   76,1	  %,	  16,3	  °C	   74,5%	  15,6	  °C	  

Kalibrerat	   83,1%,	  15,95	  °C	   78	  %,	  16,05	  °C	   75,5%,	  15,35	  °C	  
	  	   Inomhustemp.	  17	  °C	   Inomhustemp.	  17	  °C	   Inomhustemp.	  17	  °C	  

Mätdjup	   7-‐10	  cm	   7-‐10	  cm	   3-‐5	  cm	  
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Bilaga 2 - Kalibreringsprotokoll 
 

 
 

 
 
 
Kalibrering vid 14,9 °C Givare 1  Givare 2 
Temperatur °C: – 0,25 – 0,25 
Relativa fukthalten 
(procentenheter): 

+1,9 +1 
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Bilaga 3 - Tabeller med materialvärden, randvillkor och kritiska fukttillstånd  
 
Källa: (Sandin, 2010) (Nevander & Elmarsson, 2006) 
 

Material	   λ	  (W/m	  K)	   δ	  (m2/s)	   Z	  (s/m)	  
Betong	   1,7	   0,0000015	   	  	  
Cellplast	   0,037	   0,0000011	   	  	  
Cementmosaikplattor	   1,7	   0,0000015	   	  	  
Flytspackel	   1,7	   0,0000015	   	  	  
Gammal	  plastfolie	   	  	   	  	   2000000	  
Golvgips	   0,25	   	  	   4000	  
Klinker,	  fix	   1,7	   0,0000015	   	  	  
Laminatgolv	   0,14	   	  	   15000	  
Linoleummatta	   	   	   150000	  
Lättbetongplattor	  i	  bruk	   0,14	   0,000015	   	  	  
Morän	   3	   	  	   0	  
Papp	   	  	   	  	   1000000	  
Reglar	   0,14	   0,0000005	   	  	  
Rockwool	   0,042	   0,000015	   	  	  
Sand	   2	   	  	   0	  
Singel	   2	   	  	   0	  
Sintrade	  plattor	  i	  bruk	   1,7	   0,0000015	   	  	  
Spånskiva	   0,14	   0,0000005	   	  	  
Våtrumsmatta	   	  	   	  	   600000	  
Ångspärr	   	  	   	  	   3000000	  
Överliggande	  Betong	   1,7	   0,0000015	   	  	  
 
 

Värmeflödesriktning	  
Värmeövergångsmotstånd	  
(m2K/W)	  

Inre,	  nedåtriktat	  värmeflöde	  (Rsi)	   0,17	  
Yttre, oavsett riktning (Rse) 0,04	  

 
 

Material	  
Kritiskt	  fukttillstånd	  
RFkrit	  (%)	  

Organiska	  material	  (trä)	   75	  
Plastmatta	  (baksida)	   80	  
Golvlim	   90	  
Korkplattor	   80	  
Avjämningsmassor	   95	  
Keramiska	  plattor	   100	  
Oorganiska	  material	   100	  
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Bilaga 4 - Temperatursimulering under grundkonstruktionen  
 
Golvtyp 1 
 

 
  



 

48 
 

Bilaga 5 - Årsmedeltemperatur i Sverige 2013  
 
Källa: (http://www.smhi.se) 
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Bilaga 6 - Antalet graddagar i Gävle  
 
Källa: (http://www.smhi.se) 
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Bilaga 7 - Kostnadskalkyl 
 
Golvtyp 1 med 50 mm tilläggsisolering 

 
 
Golvtyp 2 med 70 mm tilläggsisolering 

 
 
Golvtyp 3 med 100 mm tilläggsisolering 

 
 
Golvtyp 4 med 100 mm tilläggsisolering 

 
 
Golvtyp 4 med 100 mm tilläggsisolering och ventilerat golv 
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Bilaga 8 - Absoluta fukthalten 1951-2012  
 
Källa: (http://www.smhi.se) 
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Bilaga 9 - Tabell för mättnadsånghalt  
 
Källa: (Sandin, 2010) 
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Bilaga 10 - Sammanställning av U-värde, kostnader och återbetalningstid 
 

Golvtyp:	  
U-‐värde	  
(W/m2	  K)	  

Kr	  per	  m2	  
(kr/m2)	  

Procentuell	  
förbättring	  
(%)	  

Återbetalni
ngstid,	  el	  
(år)	  

Återbetalni
ngstid,	  
fjärrvärme	  
(år)	  

Golvtyp	  1,	  referens	   0,41	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Golvtyp	  1,	  iso.	  50	  mm	   0,25	   695	   40	   19	   33	  
Golvtyp	  2,	  referens	   0,32	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Golvtyp	  2,	  iso.	  70	  mm	   0,21	   1317	   34	   53	   94	  
Golvtyp	  3,	  referens	   0,26	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Golvtyp	  3,	  iso.	  100	  mm	   0,18	   1846	   31	   97	   171	  
Golvtyp	  4,	  referens	   0,29	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Golvtyp	  4,	  iso.	  100	  mm	   0,18	   831	   38	   33	   58	  
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Bilaga 11 – Detaljritningar på golvtyp 1-4 
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