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Sammanfattning  
 

Den 1 oktober 2006 fick Sverige en ny lag (SFS 2006:985) som syftar till att effektivisera 

energiförbrukningen i byggnader. Denna lag bygger på ett EG-direktiv som har för avsikt att 

minska EU:s importberoende av el och reducera klimatpåverkande växthusgaser. 

Nästan alla typer av byggnader ska energideklareras. Bland undantagen finns hemliga militära 

byggnader, kulturhistoriska byggnader, religiösa byggnader och tillfälliga byggnader (>2 år). 
Syftet med energideklareringen är att visa hur mycket energi som går åt för ett 

”normalbrukande” av en byggnad. I energideklareringen skall det även tas fram förslag till 

varje enskild byggnad om åtgärder för att förbättra byggnadens energiprestanda. 

 

Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur verkligheten ser ut för många 

småhusägare (här, för dem som bor i hus byggda före 1960). Vad har man för onödiga 

energiförluster och vad kan man göra åt det.  
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Förord 
 
Detta examensarbete är det avslutande momentet i utbildningen till Högskoleingenjör inom 

byggteknik (120 p) för avdelningen inom teknik och design vid Växjö Universitet. 

Denna rapport är på 10 p. 

 

Jag vill passa på att tacka personer och företag som på ett eller annat sätt hjälpt och stöttat mig 

under detta arbete. 

Mats Elgström och samtliga anställda på LBE-Arkitekt. 

Elvy Karlsson, Tyréns 

Susanne Giger, Boverket 

Anders Olsson, Växjö Universitet 

Samt mina kurskamrater Henrik Paulin och Sergej August som har varit mitt bollplank under 

detta projekt. 

 
 
 
Växjö, maj 2007 
 
 
 
 
 
 
 
Emelie Johansson
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1. Inledning 
 
 
1.1 Syfte 
 
Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur verkligheten ser ut för många 

småhusägare när det gäller energiförbrukning och jämföra vissa av dessa delar mot dagens 

krav. Jag har valt att arbeta med en enplansvilla på 123 m2 som är byggd 1959 och placerad i 

Växjö. 

Jag vill med detta arbete ta reda på vad har man för onödiga energiförluster och vad kan man 

göra åt det och vad det kostar att minska energiåtgången? 

 

 
1.2 Bakgrund 
 

Den 1 oktober 2006 fick Sverige en ny lag (SFS 2006:985) som syftar till att effektivisera 

energiförbrukningen i byggnader. Denna lag bygger på ett EG-direktiv som har för avsikt att 

minska EU:s importberoende av el och reducera klimatpåverkande växthusgaser. 

Nästan alla typer av byggnader ska energideklareras, bland undantagen finns hemliga militära 

byggnader, kulturhistoriska byggnader, religiösa byggnader och tillfälliga byggnader (<2 år). 
Syftet med energideklareringen är att bekräfta hur mycket energi som det går åt för ett 

”normalbrukande” av byggnaden och vad man kan göra för att minska åtgången. 

 

Dagligen hör vi varningar om klimathoten och den globala uppvärmningen och vilken 

påverkan vi människor har till det under vårt dagliga liv.   

 

I många länder som har varierande årstider byggs det fortfarande med minimal isolering. 

Sverige är, tillsammans med Tyskland, ledande inom energieffektiva och passivhus1 

byggande.    

 

 

                                                
1 Huset byggs med välisolerat och tätt klimatskal samt har en effektiv värmeåtervinning på ventilationen så att 
energitillförseln kan minimeras och i bästa fall helt uteslutas. Byggnaden värms då upp av de boende och 
apparaterna i den. 
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1.3 Frågeställning 
 

• Hur mycket energi slukar ett äldre hus? 

• Vad vinner man på att byta ut gamla fönster till nya energieffektiva fönster? 

• Vad vinner man på att tilläggsisolera grund, väggar och tak? 

o Vad händer med fukttransporten genom materialen om man tilläggsisolerar? 

 

 

1.4 Metod och material 

 

Uppgifter om bostadens energiåtgång har hämtats in från besök hos ägaren, teknisk 

beskrivning av huset och ritningar har inhämtats från Stadsbyggnadskontoret.  

Beräkningar av energiförluster har gjorts enligt Gösta Hamrins bok ”Byggteknik”. 

 
 

1.5 Avgränsningar 
 
Det som redovisas i denna rapport är teoretiska resultat av vad som händer med 

energiåtgången i byggnaden då man förbättrar klimatskalet, inte vad som händer med 

energiåtgången om en värmeväxlare el andra komplexa installationer sätts in, dessa 

beräkningar är komplicerade och kräver program som jag under detta arbete inte har haft 

licens till.  



Emelie Johansson 
Energideklarationen, vinst eller förlust för ägare av äldre hus?  
Institutionen för teknik och design, Växjö universitet                                                                           2007-05-28 

 10 

 
2 Dagens nybyggnadskrav 
 
 
Förr fanns det krav på att varje del i ett byggnadselement skulle ha ett högsta tillåtna U-värde, 

nu har man ändrat på detta och bestämt att den genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficienten, (Um),2 inte får överskrida 0,50 W/m2 K för bostäder för de 

delar som omsluter byggnaden, (Aom), samtidigt som den specifika energianvändningen i 

huset högst får uppgå till 110 kWh per m2 tempererad golv area och år i den södra 

klimatzonen samt 130 kWh per m2 tempererad golv area i den norra klimatzonen. När 

direktverkande el är den huvudsakliga uppvärmningskällan gäller 75 kWh per m2 golv area i 

klimatzon söder och 95 kWh per m2 golv i den norra klimatzonen. Allmänt gäller att 

byggnaden skall vara utformad så att energianvändningen begränsas genom låga 

värmeförluster, lågt kyl behov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning 

(enl BFS 2006:12). 

En byggnads energianvändning är den under ett normalt år levererade energi för 

uppvärmning, kyla, tappvarmvatten och drift av byggnadens installationer. Denna energi 

benämns ofta som ”köpt” energi. 

Om byggnaden överstiger 60 m2 skall byggnaden även förses med värmeåtervinning av 

ventilationsluften. 

(BBR 12 (06) kap 9 Energihushållning)

                                                
2 U- värde, eller värmegenomgångskoefficient är ett mått på värmeisoleringsförmågan hos en byggnadsdel, U-
värdet anger hur mycket energi som det försvinner genom konstruktionsdelen för 1 m2 om temperatur skillnaden 
mellan utsida och insida är 1 K (även 1°C) och har enheten W/m2K.  Förr kallades U-värdet för K-värde. Det är 
samma princip men olika noggrannheter. 
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3 Byggtekniska förutsättningar 
 
3.1 Teknisk beskrivning 

Barkborren 12 är byggd 1959. Bärande stomme är av trä. Det är en enplansvilla på 123 m2, 

ventileras med självdrag och har kompletterande vädrings fönster i sovrum. 

Samtliga ytterväggar är uppbyggda på lika sätt. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

   Bild 3.1 Barkborren 12  
3.1.1 Blindbotten 

Grundläggningssätt: ”Pålning, hel platta, utbredda plattor med dim och betong kvalitet 40x 25 

cm btg K200 arm 2 st Ø 12KS 40” (enligt den tekniska beskrivningen från Stadsbyggnadskontoret) 

 

Bottenbjälklag: ” Blindbotten, 2”x7” bjälkar, papp, 10 cm mineralullsmatta, golvbräder, hård 

träfiberskiva, linoleum.”   
 
 
 
 
 
I krypgrunden finns även fläktar som ventilerar för 
markfukten och kondens.  
 
 
 
Bild 3.1a Blindbotten 
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3.1.2 Yttervägg 
 
Yttervägglångsida samt kortsida: ” ½ -sten slammad tegel, luftspalt, papp, 2”x 4” h 

regelstomme c 60 cm, mineralullskiva, difft.papp, gipsskiva, K-värde = 0,32.” 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 3.1b Väggelevation 
 
 
 

 
 
3.1.3 Tak 
   
Översta bjälklaget: ”Gipsskiva, difft.papp gles panel, 2”x 7” takbjälkar, 13 cm 

mineralullsmattor, K-värde 0,2 ” 

 

 
 
   bild 3.1c Takbjälklag 
 
 
3.1.4 Fönster 
 
Fönsterna i byggnaden är av äldre årgång, tvåglas utåtgående. Dessa ligger på ett U-värde runt 

2,5 W/m2K  
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4. Beräkningsgång för energiförlustberäkning  
 

Ett äldre hus har störst energiförluster genom transmissions3- och ventilationsförluster, det 

förlorar även energi genom tappvatten och pannförluster samt ofrivillig ventilation. 

I detta arbete pressenteras främst transmissionsförlusterna samt en kompletterande del 

ventilationsförlusterna. 

 

För att kunna beräkna transmissionsförlusterna, WT [Wh/år] för ett hus måste man först veta 

byggnadens sammanvägda U-värde. 

Metoden för att räkna fram varje dels U-värde har gjorts enligt standarden SS 02 42 02.  

Detta har räknats fram med hjälp av den tekniska beskrivningen och tabeller för de olika 

materialens och skiktens värmemotstånd R [m2K/W] samt värmeledningsförmåga λ [W/mK].  

Det sammanvägda U-värdet, Um, har räknats ut enligt BBR 12 (06) där köldbryggor ψ 

[W/mK] tas med. 

Vidare behövs information om byggnadens olika areor A [m2] vilket har tagits fram genom 

mätning i ritningar från Stadsbyggnadskontoret.  

Vid beräkning av transmissionsförluster behövs även uppgifter om ortens gradtimmar4, Q 

[°Ch/år eller Kh/år]. 

 

Ventilationsförluster tas fram genom att veta luftomsättingen, n [oms/h], volymen [m3], ortens 

gradtimmar per år, Q [°Ch/år eller Kh/år], samt en konstant på 0,33 Wh (vilket är den energi 

det gå åt för att värma 1 m3 luft 1°C).  
 

 

                                                
3 Transmissionsförluster är en energiförlust genom en byggnadsdel, den är beroende av delens U-värde, area 
samt ortens gradtimmar.   
 
4 Grad timmar är ett mått på klimatet på en ort, det kallas även för värmeförbrukningstal (Gösta Hamrin 
Byggteknik). 
 

WT = U*A*Q 
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5. U-värdesberäkning av befintliga byggdelar 
 
 
5.1 Grundkonstruktion 
   

  GRUND-KONSTRUKTION   
1. λ- värdes      
metoden * 2. U-värdes metoden** 

  Material andel d  [m] λp (λkl+∆ λw) 
λ 

medel R (d/λ) fält a: Ra(d/λ) fält b: Rb (d/λ) 
            m2K / W       

1 minull 0,9 0,1 0,036 0,0464 2,155 2,778     

2 golvbrädor 0,1 0,1 0,14        0,714 

3 golvbjälklag   0,175 0,14   1,25 1,25 1,25 
4 papp   - -             

5 träfiberskiva   0,013 0,13   0,1 0,1 0,1 
6 linoleum   0,005 -             
7 Rsi         0,17        
8 Rse         0,04         

                      
                      

Summa motstånd       R λ= 3,715 RTA= 4,128 RTB= 2,064 

           Ru= 3,753 
             
              Ru= 1/((fa / Rta)+( fb/Rtb))  

 
   Tabell 5.1.a Beräknings metod, grund 
 
Beräkningar enligt SS 02 42 02    
1. λ- värdesmetoden*  R λ =                  3,715 m2K / W   
2. U-värdesmetoden** Ru =  3,753 m2K / W   
3. Rt= (R λ+Ru) / 2 = 3,734 m2K / W   
Rp= Rt-∆Rw =   3,734 m2K / W   
Rp=R påslag      
∆Rw = 0 ovan mark     
         
4. Up = 1/Rp + ∆Uf+∆Ug+ ∆Uk+∆Uw [W / m2K] = 0,298 W / m2K 
∆Uf= 0       
∆Ug= 0,02      
∆Uk= 0,01      
∆Uw= 0      
    
   Tabell 5.1.b U-värde, grund 
   

Jorden har stor värmekapacitet (dvs jämnar ut plötsliga temperaturvariationer genom att lagra 

värmen). Då transmissionsförlusterna är styrda av utetemperaturen och dessa varierar under 

året görs en korrigering på grundens U-värde med en faktor 0,75.  

Detta ger grundkonstruktionen ett U-värde på : 0,298*0,75= 0,224 W / m2K 
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5.2 Ytterväggskonstruktion 
 

  YTTERVÄGG-KONSTRUKTION   
1. λ- värdes 
metoden * 2. U-värdes metoden** 

  Material andel d  [m] λp (λkl+∆ λw) λ medel R (d/λ) fält a: Ra(d/λ) fält b: Rb (d/λ) 

            m2K / W         
1 minull 0,85 0,1 0,036 0,0516 1,938 2,778     

2 reglar 0,15 0,1 0,14        0,714 

3 invändig gips   0,013 0,22   0,059 0,059 0,059 
4 difftät papp   - -             
5 vindpapp   - -             
6 luftspalt   0,03 -             

7 tegel   0,12 0,6   0,2 0,2 0,2 

8 Rsi         0,13 0,13 0,13 

9 Rse         0,04 0,04 0,04 
                      

Summa motstånd     R λ= 2,367 RTA= 3,207 RTB= 1,143 

           Ru= 2,524   

             
              Ru= 1/((fa / Rta)+( fb/Rtb))  

 
   Tabell 5.2a Beräkningsmetod yttervägg 
 
Beräkningar enligt SS 02 42 02    
1. λ- värdesmetoden*  R λ =                  2,367 m2K / W  
2. U-värdesmetoden** Ru =  2,5237 m2K / W  
3. Rt= (R λ+Ru) / 2 = 2,4454 m2K / W  
Rp= Rt-∆Rw =   2,4454 m2K / W  
Rp=R påslag        
∆Rw = 0 ovan mark      
      
4. Up = 1/Rp + ∆Uf+∆Ug+ ∆Uk+∆Uw [W/m2K] = 0,469 m2K / W 
∆Uf= 0     
∆Ug= 0,02     
∆Uk= 0,04     
∆Uw= 0     
   
   Tabell 5.2b U-värde yttervägg  
  
Ytterväggen får ett U-värde på 0,469 W / m2K 
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5.3 Takkonstruktion 
 

  TAK-KONSTRUKTION     
1. λ- värdes 
metoden * 2. U-värdes metoden** 

  Material andel d  [m] λp (λkl+∆ λw) λ medel R (d/λ) fält a: Ra(d/λ)   fält b: Rb (d/λ)   

            m2K / W         

1 minull 0,9 0,13 0,042 0,0518 2,597 3,095     

2 takbjälklag 0,1 0,175 0,14        1,250 

3 glespanel cc600 0,12 0,019 0,14   0,0163 0,0163 0,0163 
4 difftät papp   - -             

5 gips   0,013 0,22   0,0591 0,0591 0,0591 

6 panel   0,022 0,14   0,1571 0,1571 0,1571 

7 3-lagspapp   - -     0 0 
8 Rsi         0,1 0,1 0,1 
9 Rse         0,04 0,04 0,04 

                  

Summa motstånd       R λ= 2,969 RTA= 3,468 RTB= 1,623 

          Ru= 3,114   

             
              Ru= 1/((fa / Rta)+( fb/Rtb))  

 
   Tabell 5.3a Beräkningsmetod tak 
  
 
Beräkningar enligtSS 02 42 02      
1. λ- värdesmetoden*  R λ =                  2,969 m2K / W  
2. U-värdesmetoden** Ru =  3,114 m2K / W  
3. Rt= (R λ+Ru) / 2 =   3,041 m2K / W  
Rp= Rt-∆Rw =   3,041 m2K / W  
Rp=R påslag        
∆Rw = 0 ovan mark        
      
4. Up = 1/Rp + ∆Uf+∆Ug+ ∆Uk+∆Uw [W/ m2K] =  0,369 W/ m2K  
  ∆Uf= 0     
∆Ug= 0,02     
∆Uk= 0,02     
∆Uw= 0     
 
   Tabell 5.3b U-värde tak 
Taket får ett U-värde på 0,369 W / m2K  
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6 Beräkning av köldbryggor  
 
 
Enligt Isolerguiden bygg 06 
 
Fönster/dörr till fasad: 
Ψ  = -1,906●10-2 + 6,091●10^ -2 ● (0,045/0,070)0,4 = 0,031983 W/mK 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Bild från Isolerguiden Bygg 06 
 

 
Ytterväggshörn: 
Ψ  = - 0,02446+3,055● 0,05162+0,05844● (0,100/0,045)-0,6= 0,019868 * W/mK 
 

 
                                                                   
                                                                                  Bild från Isolerguiden Bygg 06 
 
     
Yttervägg-Takbjälklag/krypgrund: 
Ψ  = -0,001607+0,1539●0,05170,8+ 3,118● (0,0517●0,130)1,6+ 0,1926● 
(0,0517●0,175)0,6 +1,562●10-5 ● (0,100/0,130)-2 = 0,02529 W/mK 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               Bild från 
                                                                                                                           Isolerguiden Bygg 06  

* Köldbryggan får 
lägre värde i och 
med att 
konstruktionen 
har mindre 
isolering  . 
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7 Samlad värden, Um 
  
   

Barkborren 12 Samlade värden från U-värdes tabell 5.1a, 5.2a samt 5.3a 

Byggnads del  R  Ui  Ai  Ui*Ai Ψ    l Ψ*l U  [W/m2K]  Um= ( (∑Ui*Ai)+  

  
 

[m2K/W] [W/m2K]  [m2]   [w/mK]  [m]   
Krav för nya bostäder 

BBR 06 
 ∑(l*Ψ)) / 
Aomsl) 

                Miljövänlig el 
Direktverk. 

el   
Grund 
(bottenbjälklag) 1,96 0,224 128,7 28,829       0,15 0,1   

Yttervägg 2,445 0,469 155,8 73,059       0,18 0,1   

Tak (vindsbjälklag) 3,073 0,369 128,7 47,490       0,13 0,08   

Fönster 2-glas    2,5 21,7 54,25       1,3 1,1   
Dörr (U enl. 
energimyndigheten)   2 4,23 8,46       1,3 1,1   

                      
Fönster/dörr-
yttervägg         0,031983 73,2 2,34116       

Ytterväggs hörn         0,020 24,8 0,49278       
Yttervägg-
takbjälklag         0,025 55,6 1,40635       
Yttervägg-
golvbjälklag         0,025 55,6 1,40635       

                     

Summa     439,13 212,088     5,64664     0,496 

 
      Tabell 7.a Um 
 
 
Detta hus får ett sammanvägt U-värde på 0,496 W / m2K       
                                                  
 

Um=0,496 W/m2K 
 
 
 
7.1 Sammanfattning av U-värdes beräkningen 

 
Grunden ligger på 0,224 W/m2K, ytterväggen får ett U-värde på 0,469 W / m2K, 

taket får ett U-värde på 0,369 W / m2K.  

Detta tillsammans med köldbryggor ger ett sammanvägt värde, 

 Um, på 0,496 W / m2K  

Dagens nybyggnads krav ligger på 0,5 W/m2K .   

Detta är faktiskt under kravet, men om vi tittar på hur mycket transmissionen är 

genom byggnaden och räknar ut det ungefärliga specifika energianvändning så 

visar det att vi förr byggde under helt andra förutsättningar och att det finns 

mycket som kan förbättras i denna byggnad. 
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8. Transmissions- och ventilationsförluster 

 

Nu när vi vet byggnadens totala värmegenomgångskoefficient så kan vi se hur stora 

transmissions- och ventilationsförlusterna är. 

 

 
8.1 Förutsättningar transmission 
 

Medeltemperaturen i Växjö är +6,5 °C , temperaturen inne beräknas var 20 °C 

Antal dagar är 365. 

Medeltemperaturer för de olika årstiderna kommer från de olika månadernas medeltemperatur.  

Dessa är hämtade från klimatdata i Gösta Hamrins BYGGTEKNIK del B: Byggnadsfysik  

 Vår: mars (-0,1°C), april (+5,0°C), maj (+10,5°C) Medel: +5,13 °C 

 Sommar: juni (+14,6°C), juli (+16,6°C), augusti (+15,6°C) Medel: +15,6 °C 

 Höst: september (+11,6°C), oktober (+6,8°C), november (+2,8°C) Medel: +7,07 °C 

 Vinter: december (-0,1°C), januari (-2,8°C), februari (-2,7°C) Medel: -1,87 °C 

Qx är antal gradtimmar för de olika årstiderna och året. 

WT är transmissionsförlusterna för varje del samt det totala för byggnaden. 

WT = U*A*Q [Wh/år] 
Q= (Ti- Tu) * 365*24   
     
Kvartal Ti °C Tu°C Timmar  Qx [°Ch/år] 
Vår 20 5,13 2190 32565,3 
Sommar 20 15,6 2190 9636 
Höst 20 7,07 2190 28316,7 
Vinter 20 -1,87 2190 47895,3 
Året 20 6,5 8760 118260 

   Tabell 8.1a Gradtimmar 
Barkborren 12 Transmissionsförluster 
[Wh/år]         
                 

DEL U  * A   * Qvår   = WT vår  Qsommar 
WT 

sommar Qhöst WT höst Qvinter 
WT 

vinter Qmedel WT medel 

  [W/m2K] [m2] [°Ch/år] [MWh/år] [°Ch/år] [MWh/år] [°Ch/år] [MWh/år] [°Ch/år] [MWh/år] [°Ch/år] [MWh/år] 
Grund 0,224 128,7 32565,3 0,939 9636 0,278 28316,7 0,816 47895,3 1,381 118260 3,409 
Vägg 0,469 155,8 32565,3 2,380 9636 0,704 28316,7 2,069 47895,3 3,500 118260 8,641 
Tak 0,369 128,7 32565,3 1,547 9636 0,458 28316,7 1,345 47895,3 2,275 118260 5,616 
Fönster 2,5 20 32565,3 1,628 9636 0,482 28316,7 1,416 47895,3 2,395 118260 5,913 
Huset 0,496 439,13 32565,3 7,093 9636 2,099 28316,7 6,168 47895,3 10,432 118260 25,758 

 
   Tabell 8.1b Transmissionsförluster  

 



Emelie Johansson 
Energideklarationen, vinst eller förlust för ägare av äldre hus?  
Institutionen för teknik och design, Växjö universitet                                                                           2007-05-28 

 20 

Transmissionsförluster

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

Året

M
W

h/
år

Grund

Vägg

Tak

Fönster

Grund 0,939 0,278 0,816 1,381 3,409

Vägg 2,380 0,704 2,069 3,500 8,641

Tak 1,547 0,458 1,345 2,275 5,616

Fönster 1,628 0,482 1,416 2,395 5,913

Vår Sommar Höst Vinter Året

  
 Diagram 8.1 Transmissions förluster 
 (utan hänsyn till solvärmetillskott) 
 

 

 

Transmissionsförluster under året är: 25,76 MWh/år  
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8.2 Förutsättningar ventilationsförluster 
 
 
Byggnaden ventileras med självdrag. Det är svårt att mäta luftomsättningen vid självdrag, här 

har beräkningar gjorts med den rekommenderade omsättningshastigheten som är 0,5 oms/h. 

Den genomsnittliga takhöjden i byggnaden är 2,6 m och inne arean är 123 m2. 

Gradtimmarna, Q, fås ur tabell 8.1a 

För att värma 1 m3 luft går det åt 0,33 Wh, den erforderliga luftomsättningen, n, är 0,5 oms/h 

och volymen, V, är (2,6 m * 123 m2 =) 319,8 m3 

Ventilatonsförlusterna, Wv = 0, 33*n*V*Q= 0, 33*0, 5*319,8*118260= 6240,2 kWh 

= 6,24 MWh 
 

 

Ventilationsförluster under året är: 6,24 MWh/år 
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Energikostnad 
15 635: -/år 

 

8.3 Gratis värme  
 
När vi bor och lever i våra hus så använder vi oss av diskmaskiner, lampor, tv, 

datorer mm och när vi rör på oss så tillför vi energi till huset, allt detta blir ”gratis 

värme” och vi kan ”räkna till” denna energi. 

Det som vi kan räkna till är följande schablon värden:  

• Gratis värme 4 000 kWh/år 

• Solinstrålning 1 500 kWh/år   
   Summa           5 500  kWh/år 

[Byggteknik Gösta Hamrin 1996]         

 

 

8.4 Slutsatser transmissions- och ventilations förluster  
 

Det är ytterväggen som står för den största transmissionsförlusten och detta sker 

inte så oväntat under vintern.  

Under året kan man även tillgodoräkna sig solvärmetillskottet, men solen ger 

minst effekt den tiden på året då man skulle behöva den som mest och tvärt om så 

på sommaren bidrar solen till att man kan behöva kyla byggnaden istället.  

Samtidigt kan vi räkna till uppvärmning från apparater, varmvatten och 

människor som finns i huset. 

 

På frågan i början om hur mycket energi ett äldre hus slukar kan vi nu dra 

slutsatsen att:  Transmissionen: -25,76 MWh/år.  

 Ventilation: -6,24 MWh/år.  

 Gratis: + 5,5 MW/år 

Detta ger byggnaden den totala förlusten till 26,5 MWh/år 

Den specifika energianvändningen blir 26 500 kWh/år / 123 m2= 215,4 kWh per m2 och år, 

vilket ligger nästan dubbelt över dagens nybyggnads krav på 110 kWh per m2 och år.  

I dagens läge kostar en kWh 59 öre vilket ger en års kostnad på 15 635 kr/år                                                                         

 
 Specifik Energiförbrukning 
           215 kWh/m2, år

Gratis energi under 
året är 5,5 MWh/år 
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9. Energibesparings förslag 

 

Det finns i nu läget ganska många sätt att minska energiförbrukningen i en 

byggnad, även många alternativ till effektivisering av energiåtgången.  

Inom ventilation kan man göra mycket, man kan till exempel låta installera en 

värmeväxlare som värmer upp den kallare ute luften med hjälp av den förbrukade, 

varmare inneluften.  

Man kan installera snålspolande munstycken till kranarna, sänka innetemperaturen, byta ut 

äldre vitvaror till nyare mer energieffektiva och det som redan många nu har gjort, byta ut de 

äldre glödlamporna till lågenergilampor. 

Den kanske mest drastiska åtgärderna är att ändra på klimatskalet. Det vill säga att man 

tilläggsisolerar väggar, golv och tak samt byter ut gamla fönster till nya med lägre u-värde. 

I kommande kapitel kommer det nu beräkningar på hur mycket man kan spara 

genom att byta fönster och tilläggsisolera. 
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10. Byte av fönster 

 

Det finns många nya typer av fönster, det som alla har gemensamt är att ”smakar 

det så kostar det”. Om man väljer att sätta in fönster med u-värde 1,2 W/m2K eller 

lägre så kan man få ett bidrag från Boverket som heter ”Stöd för installation av 

energieffektiva fönster i småhus eller biobränsle- anordningar i nya småhus” 

Detta bidrag gäller från 1 januari, 2006 till 31 december, 2008. 

Det finns vissa krav för att få bidraget, ett av kraven är att installationen inte får 

utföras under nybyggnadsåret.(För mer information se Boverkets hemsida) 

Man kan få upp till 30 % bidrag på material- och arbetskostnader som överstiger 

10 000 kr och man får högst 10 000 kr per småhus. 

Det man kan få stöd för är: 

• Materialkostnaden för ett eller flera energieffektiva fönster, 

• Arbetskostnaden för installationen. Förutsättningen är då att den som utför arbetet har F-

skattsedel eller motsvarande. [www. boverket.se (”Bidrag och andra stöd”- ”Bidrag/stöd  till 

bostäder”)] 
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10.1 Ekonomisk kalkyl över fönstren 

 

I beräkningarna förutsätts att en hantverkare byter ut och sätter in fönstren .  

Jämförelse har gjorts mellan Elitfönster och SP fönster för att få fram det alternativ som är 

mest ekonomiskt. 

 

Tabell 10.1a Pris jämförelse 
mellan fönstren 
 

Enligt beräkningar så är det i detta fall billigast att sätta in fönster från SP Fönster och välja 

deras ”Classic 1,5”. Men vi kör vidare lite innan vi bestämmer oss. 

Någon måste utföra arbetet. En hantverkare kostar ca 350 kr/h.  

Enligt Wikells sektionsfakta 03/04 tar det mellan 5 och 5½ h att ta loss, sätta in 

och dreva runt, det vill säga ett totalt byte från gammalt till nytt fönster. 

Hantverkaren kostar då: [(5+5½ )/2h] * 16 st*350 = 29 400:-  

För att få bidrag så måste fönstret ligga på 1,2 W/m2K eller lägre.  

Ett fönster beräknas ha en livslängd på 30 år. 

Då visar det nu sig att SP Fönster fortfarande är billigast, men att ”Classic 1,1” är 

det som i längden är bäst, se tabell 10.1b 

Det mest sparsamma alternativet: SP Classic 1,1  
 

 

    Elitfönster SP fönster 

    Extrem 0,9 Al Original 1,2 trä Classic 1,5 
Classic 0,9 
(Energipkt 1) 

Classic 1,1 (Energipkt 
2) 

Classic 1,3 
(energipkt 3) 

Stl Antal á-pris Summa a´-pris  Summa a´-pris summa a´-pris summa a´-pris summa a´-pris summa 

    
 (inkl 

moms)   
 (inkl 

moms)   
(inkl 

moms)   
(inkl 

moms)   (inkl moms)   
(inkl 

moms)   

12x13 1 8 105 8 105 5 230 5 230 5 208 5208 7 083,12 7 083 5 598 5 598 5 305 5 305 

5x13 2 5 250 10 500 3 669 7 338 2 309 4618 3 090,3 6 181 2 471,5 4 943 2 309 4 618 

13x13 1 8 515 8 515 5 458 5 458 5 531 5531 7 562,38 7 562 5 953,5 5 953,5 5 636 5 636 

9x6 1 4 583 4 583 3 208 3 208 3 530 3530 4 179,08 4 179 3 665 3 665 3 563 3 563 

13x13 1 8 515 8 515 5 458 5 458 5 531 5531 7 562,38 7 562 5 953,5 5 953,5 5 636 5 636 

6x13 2 5 566 11 132 3 820 7 640 2 363 4726 3 300,56 6 601 2 363 4 726 2 411 4 823 

9x13 1 6 849 6 849 4 535 4 535 4 446 4446 5 852,34 5 852 4 738,5 4 738,5 4 519 4 519 

10x13 3 7 290 21 870 4 786 14 358 4 646 13938 6 208,6 18 626 4 971 1 4913 4 727 14 180 

14x13 1 8 985 8 985 5 729 5 729 5 836 5836 7 039,82 7 040 6 291 6 291 5 949 5 949 

11x11 1 6 961 6 961 4 595 4 595 4 521 4521 5 975,42 5 975 4 823,5 4 823,5 4 596 4 596 

12x6 1 4 049 4 049 3 554 3 554 4 049 4049 4 914,44 4 914 4 229 4 229 4 094 4 094 

11x12 1 5 464 5 464 4 796 4 796 4 725 4725 6 311,64 6 312 5 055 5 055 4 807 4 807 

∑18,5m2 16 st   
105 528 

kr   
71 899 

kr   
66 659 

kr   
87 888 

kr   
70 889  

kr   
67 724 

kr 



Emelie Johansson 
Energideklarationen, vinst eller förlust för ägare av äldre hus?  
Institutionen för teknik och design, Växjö universitet                                                                           2007-05-28 

 26 

    
   Tabell 10.1b 

 Livslängd*årligbesparing  > 1,33 
  Investering                                                 
                                                           50* års återbetalningstid!! 
                                             *Med dagens energi pris                         

 
 

10.2 Resultat av fönster byte 
 
Svaret på fråga två i kap 1.3 är att det inte är ekonomiskt att låta sätta in nya fönster med lågt 

u-värden. Detta visar sig framför allt på de siffror som visar hur lång återbetalningstiden är, 

när återbetalningstiden är längre än fönstrets livslängd är det inte ekonomiskt. 

 

Om man har ett behov av att byta ut sina fönster så kan man se fördelen med att man faktiskt 

sparar på uppvärmningen och värnar om miljön. Mycket tyder också på att värdet på huset 

kommer att gå upp då man gör en åtgärd som denna. I den kommande energideklarationen 

kommer det att anges förslag på åtgärder, dessa är som sagt förslag och inget som man måste 

åta sig att göra, men risken finns då att man får en stor värdeminskning på huset, en eventuellt 

ny ägare kommer att behöva ställa sig frågan om det är något som han/hon kommer att vilja 

utföra. 

Det går givetvis att diskutera om hur mycket energi det går åt till att tillverka dessa fönster men 

det är inget som ingår i denna rapport. 

  Elitfönster SP fönster 

  
Extrem 0,9 

Al Original 1,2 trä Classic 1,5 
Classic 0,9 
(Energipkt 1) 

Classic 1,1 
(Energipkt 2) 

Classic 1,3 
(energipkt 3) 

U [W/m2K]   0,9   1,2   1,5   0,9   1,1   1,3 

Summa fönster   105 528   71 899   66 659   87888   70 889   67724 

Bidrag   -10000   -10000   0   -10000   -10000   0 

Arbetskostnader    29400   29400   29400   29400   29400   29400 

Summa investering   124 928 kr 91 299 kr 96 059 kr 107288 kr 90 289 kr 97124 

                          
Transmissions 
förluster Wt   1969 kWh/år 2625 kWh/år 3282 kWh/år 1969 kWh/år 2407 kWh/år 2844 

Besparing i Wt   3500 kWh/år 2844 kWh/år 2188 kWh/år 3500 kWh/år 3063 kWh/år 2625 

Besparing i kr/år   2065 kr/år 1678 kr/år 1291 kr/år 2065 kr/år 1807 kr/år 1549 

Lönsamhets faktor   0,496   0,551   0,403   0,577   0,600   0,478 
År innan det lönar 
sig   60,5 år 54 år 74 år 52 år 50 år 63 
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11. Tilläggsisolering 
 
Det finns olika typer av isolering, beräkningarna görs på ett och samma material till samtliga 
delar i byggnaden.  
Det material som här räknas med är ISOVERS Universalisolering, den är av glasull, har en 
värmekonduktivitet,λ, på 0,036 W/mK, den finns i flera olika tjocklekar och passar till cc 600 
och cc 1200. Reglarna som används vid tilläggsisoleringen är inte bärande och kan då välja 
att sätta cc 1200 för bästa isolering.  
Fasaden till huset är inte i behov av renovering därför väljs att tilläggsisolera på insidan av 
väggarna.  
Hur man gör isoleringen smidigt i köket tas ingen hänsyn till här, väggskåp mm sitter mot 
yttervägg. Lika så tas ingen hänsyn till golvet, antagande görs med att man kan fästa 
isolering mellan golvbjälkarna. 
 
 
11.1 Tilläggsisolering i grund, U-värden  
 

  
  GRUND-KONSTRUKTION tilläggsisolerat 1. λ- värdes metoden *     2. U-värdes metoden** 

  Material andel 
d  

[m] 
λp (λkl+∆ 

λw) λ medel R (d/λ) 

            [m2K/W] fält a: Ra(d/λ) fält b: Rb (d/λ) 
fält c: Rc 

(d/λ) fält d: Rd (d/λ) 

1 minull 0,9 0,1 0,036 0,0464 2,155 2,778     2,778     

2 golvbräder 0,1 0,1 0,14         0,714     0,714 

3 MINULL 0,9 0,12 0,036 0,0464 2,5862 3,3333 3,3333         

4 REGLAR 0,1 0,12 0,14             0,8571 0,8571 

5 golvbjälklag   0,175 0,22   0,7955 0,7955 0,7955 0,7955 0,7955 
6 papp   -                 

7 träfiberskiva   0,013 0,13   0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
8 linolium   0,005 -               

9 Rsi         0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

10 Rse         0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Summa motstånd     R λ= 5,85 RTa= 7,22 RTb= 5,15 RTc= 4,74 RTd= 2,68 

                         
           Ru= 2,69 m2K/W         

                 
         Ru= 1/((fa / Rta)+( fb/Rtb)+(fc/Rtc)+(fd/Rtd))     
                              

     
  Tabell 11.1a Beräkningsmetod grund
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Beräkninga enligt SS 02 42 02    
1. λ- värdesmetoden*  R λ 
=                   5,847 m2K/W  
2. U-värdesmetoden** Ru 
=  2,69 m2K/W  
3. Rt= (R λ+Ru) / 2 = 4,2699 m2K/W  
Rp= Rt-∆Rw =   4,2699 m2K/W  
        
Rp=R påslag      
∆Rw = 0 ovan mark      
      
4. Up = 1/Rp + ∆Uf+∆Ug+ ∆Uk+∆Uw = 0,29420 W/m2K 
∆Uf= 0     
∆Ug= 0,02     
∆Uk= 0,04     
∆Uw= 0     
 
    Tabell 11.1b U-värde Grund 
  
Grunden får ett u-värde på 0,294 W/m2K och om vi, som tidigare, tar hänsyn till 
jordens värmekapacitet, korrigeras grundens värde med 0,75 vilket ger oss ett u-
värde på 0,221 W/m2K 
 
 
11.1.1 Jämförelse efter tilläggsisoleringen 
 
Genom att tilläggsisolera med 120 mm mineralull har det nya u-värdet för 
grunden inte förändrats särskilt mycket. Det går från 0,224 till 0,221 W/m2K. 
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11.2 Ytterväggskonstruktion tilläggsisolerat 
 
 
  YTTERVÄGG-KONSTRUKTION 

1. λ- värdes 
metoden * 2. U-värdes metoden** 

  Material andel 
d  

[m] 
λp (λkl+∆ 

λw) 
λ 

medel R (d/λ) 
fält a: 

Ra(d/λ) 
fält b: Rb 

(d/λ) 
fält c: Rc 

(d/λ) 
fält d: Rd 
(d/λ) 

            [m2K/W]         

1 minull 0,85 0,1 0,036 0,0516 1,938 2,778     2,778     

2 reglar 0,15 0,1 0,14         0,714     0,714 

3 MINULL 0,9 0,12 0,036 0,0464 2,5862 3,3333 3,3333         

4 REGLAR 0,1 0,12 0,14             0,8571 0,8571 

5 
invändig 
gips   0,013 0,22   0,0591 0,0591 0,0591 0,0591 0,0591 

6 difftät papp   -               
7 vindpapp   -               
8 luftspalt   0,03 -             

9 tegel   0,12 0,6   0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

10 Rsi         0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

11 Rse         0,04 0,04 0,04 0,04 0,043 

Summa motstånd     R λ= 4,8 RTa= 6,41 RTb= 4,35 RTc= 3,93 RTd= 1,87 

                  
           Ru= 2,2259 m2K/W       

                 
              Ru= 1/((fa / Rta)+( fb/Rtb)+(fc/Rtc)+(fd/Rtd))      
 
   Tabell 11.2a Beräkningsmetod vägg 
 
 
Beräkningar enligt SS 02 42 02  
1. λ- värdesmetoden*  R λ =                  4,823 m2K/W  
2. U-värdesmetoden** Ru =  2,2259 m2K/W  
3. Rt= (R λ+Ru) / 2 = 3,5246 m2K/W  
Rp= Rt-∆Rw =  3,5246 m2K/W  
Rp=R påslag        
∆Rw = 0 ovan mark      
      
4. Up = 1/Rp + ∆Uf+∆Ug+ ∆Uk+∆Uw = 0,344 W/m2K 
∆Uf= 0     
∆Ug= 0,02     
∆Uk= 0,04     
∆Uw= 0     
                                                         Tabell 11.2b U-värde vägg 
 
   
11.2.1 Jämförelse efter tilläggsisoleringen 
 

Genom att tilläggsisolera med 120 mm mineralull har det nya u-värdet för väggen 

förbättrats från 0,469 till 0,344 W/m2K det är en skillnad på 0,125 W/m2K. 
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11.3 Takkonstruktion tilläggsisolerat 
 

Till vindsbjälklaget behövs inga reglar då man lägger isoleringsmodulerna på de 

befintliga bjälkarna, detta gör att andelen mineralull blir 100 %. 

 

  
TAK-KONSTRUKTION 
tilläggsisolering   

1. λ- värdes 
metoden * 2. U-värdes metoden** 

  Material Andel d  [m] 
λp (λkl+∆ 

λw) λ medel R (d/λ) fält a: Ra(d/λ) fält b: Rb (d/λ) 
            [m2K/W]     

1 minull 0,9 0,13 0,042 0,0518 2,597 3,095     
2 takbjälklag 0,1 0,175 0,14        1,250 

3 
glespanel 
cc600 0,12 0,019 0,14   0,0163 0,0163 0,0163 

4 MINULL 1 0,12 0,036   3,3333 3,3333 3,3333 
5 difftät papp   - -         
6 gips   0,013 0,22   0,0591 0,0591 0,0591 
7 panel   0,022 0,14   0,1571 0,1571 0,1571 
8 3-lagspapp   - -         
9 Rsi         0,1 0,1 0,1 

10 Rse         0,04 0,04 0,04 
                  

Summa motstånd       R λ= 6,3024 RTA= 6,801 RTB= 4,956 

           Ru= 6,5570   

             
              Ru= 1/((fa / Rta)+( fb/Rtb))  
 
   Tabell 11.3a Beräkningsmetod tak 
 
 
 
Beräkningar enligt SS 02 42 02      
1. λ- värdesmetoden*  R λ =                  6,302 m2K/W  
2. U-värdesmetoden** Ru =  6,5570 m2K/W   
3. Rt= (R λ+Ru) / 2 =   6,4297 m2K/W  
Rp= Rt-∆Rw =   6,4297 m2K/W  
Rp=R påslag        
∆Rw = 0 ovan mark        
      
4. Up = 1/Rp + ∆Uf+∆Ug+ ∆Uk+∆Uw [W/m2K] = 0,196 W/m2K 
∆Uf= 0     
∆Ug= 0,02     
∆Uk= 0,02     
∆Uw= 0     
                                           Tabell 11.3b U-värde tak 
 
 
11.3.1 Jämförelse efter tilläggsisoleringen 
 

Genom att tilläggsisolera med 120 mm mineralull har det nya u-värdet för taket 

förbättrats från 0,369 till 0,196 W/m2K det är en skillnad på 0,173 W/m2K. 
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12 Beräkning av köldbryggor 
 
Enligt Isolerguiden bygg 06 

 

Fönster/dörr till fasad: 

Ψ= -1,906●10-2 + 6,091●10-2 ● (0,045/0,070)0,4+1,324 ●10-2 ● (0,120/0,070)0,4 = 

0,04841 W/mK 

 

Ytterväggshörn: 

Ψ= -0,02446+3,055 ●0,05162+0,03141 ● (0,0516/0,0464)0,2 – 3,244●10-8 ● 

(0,0516●0,12)-1,6+0,05844 ● (0,1/0,045)-0,6 - 7,431●10-4 ● (0,12/0,045)-2 = 

0,0517374 W/mK 

 

Yttervägg-Takbjälklag/krypgrund: 

Ψ= -0,001607 + 0,1539 ● 0,0463320,8 +3 ,118 ● (0,046332 ● 0,250) 1,6 + 0,1926 ● 

(0,046332 ●0,175)0,6+1,562 ●10-5 ● (0,100/0,120)-2+2,839 ●10-4  ●  (0,120/0,120)-

2+0,9686 ●10-3 ● (0,120/0,175)1,6 =0,025614 W/mK 
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13 Samlade U-värden tilläggsisolerat  
 
 
Barkborren 12 Samlade värden 
tilläggsisolerat        
                   

Byggnads del  R  Ui  Ai  Ui*Ai Ψ    l Ψ*l U  [W/m2K]  Um= ( (∑Ui*Ai)+  

  
 

[m2K/W] [W/m2K]  [m2]    [w/mK]  [m]   
Nybyggnads 
krav  ∑(l*Ψ)) / Aomsl) 

                BBR 2006   
Grund 
(bottenbjälklag) 2,3193 0,221 128,7 28,443       0,15   
Yttervägg 2,4454 0,344 155,8 53,595       0,18   
Tak (vindsbjälklag) 3,0727 0,196 128,7 25,225       0,13   
Fönster (Classic 
1,1)   2,5 21,7 54,250       1,3   
Dörr (U enl. 
energimyndigheten)   2 4,23 8,46       1,3   
                    
Fönster/dörr-
yttervägg         0,0484 73,2 3,5429     
Ytterväggs hörn         0,0517 24,8 1,2831     
Yttervägg-
takbjälklag         0,0256 55,6 1,4241     
Yttervägg-
golvbjälklag         0,0256 55,6 1,4241     
                    

               
Summa     439,13 169,973     7,6743   0,4045 
 
 
   Tabell 13. Um 
 

13.1 Sammanfattning av U-värdes beräkningen 

 
Grunden ligger på 0,224 W/m2K, ytterväggen får ett U-värde på 0,344 W / m2K, 

taket får ett U-värde på 0,196 W / m2K.  

Detta tillsammans med köldbryggor ger ett sammanvägt värde, 

 Um, på 0,4045 W / m2K  

Detta värde är fullt godkänt i de nya reglerna, men om vi nu tar en titt på vad som händer 

med den specifika energiåtgången till byggnaden, kommer den att ligga under 110 kWh/m2 

och år?                                          Specifik Energiförbrukning 

Wt =U*A*Q = 0,4045*439,13*118260= 21,0 MWh/år                            171 kWh/m2 

Atemp = 123 m2 

Specifik energiförbrukning = 21 006 kWh per år / 123 m2 = 171kWh/m2 

Detta är högre än dagens nybyggnadskrav.
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14 Transmissionsförlusterna 
 
Vad händer med transmissionsförlusterna om man tilläggsisolerar? 

WT = U*A*Q → 0,4045*439,13*118260= 21053035= 21,0 MWh/år 

Ventilationsförlusterna är samma som innan, WV = 6,24 MWh/år 

Gratis värme är också samma som tidigare: 5 500 kWh/år 

Byggnaden sänker transmissionsförlusterna med 25,76 – 21,0 = 4,76 MWh/år 

Antar att energipriset ligger på 59 öre/kWh ger detta en årlig energibesparing på: 

4 760*0,59 = 2 808 kr/år . 

Man kan vara säker på att energipriset kommer att öka och då gör man en ännu 

större vinst. 

Men då är frågan, vad kostade det att tilläggsisolera? 

 

 

        Tilläggsisolering ger en energi-         
        besparing på 2 808:-/ år 
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15 Kostnadskalkyl för isolering  
 
Materialåtgången av isolering är 415 m2 det kostar 56 kr/m2 vilket ger en summa på 23 240 

kr. Därtill kommer även kostnader för virket, gips, tapetsering, köket (som är fäst mot en 

yttervägg) och hantverkare.  

Beräkningar görs endast på mineralullen, gips och arbetstid, så resultatet kommer att hamna 

under totalsumman. 

Antag att hantverkaren kostar 350 kr/h. 

Enhetstiderna kommer ur Wikells sektionsfakta 03-04 och där ingår även uppsättning av 

gipsskivor.  

Gipsskivor till väggen kostar 33 kr/m2 *156 m2 = 5 148 kr        
Att tilläggsisolera en tegelvägg invändigt tar 2,15 h/m2.  

2,15h/ m2 ●156m2 ● 350kr/h= 117 400 kr                              112 återbetalningstid.*                                     
        (*med dagens energikostnader) 
 Vindsbjälklag: 0,06 h/m2● 130m2● 350kr/h = 2 730 kr 

Grund: 1,43 h/m2●130 m2● 350 m2= 65 065 kr 

”Slutsumman” blir: 23 240 +5 148 + 117 400 + 2 730 + 65 065 = 213 583 kr  

Antag att det kostar 100 000 kr att renovera köket så är vi uppe i 313 600 kr. 

Hur många år tar det innan det har betalt sig?  

313 600 kr / 2 808 besp./år = 112 år 
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16 Tilläggsisolering och byte av fönster, samlade u-värden 
   

Byggnads del  R  Ui  Ai  Ui*Ai Ψ    l Ψ*l U  [W/m2K]  Um= ( (∑Ui*Ai)+  

  
 

[m2K/W] [W/m2K]  [m2]    [w/mK]  [m]   
Nybyggnads 
krav  ∑(l*Ψ)) / Aomsl) 

                BBR 2006   
Grund 
(bottenbjälklag) 4,2699 0,221 128,7 28,443       0,15   
Yttervägg 2,4454 0,344 155,8 53,595       0,18   
Tak (vindsbjälklag) 3,0727 0,196 128,7 25,225       0,13   
Fönster (Classic 
1,1)   1,1 21,7 23,870       1,3   
Dörr (U enl. 
energimyndigheten)   1 4,23 4,23       1,3   
                    
Fönster/dörr-
yttervägg         0,0484 73,2 3,5429     
Ytterväggs hörn         0,0517 24,8 1,2831     
Yttervägg-
takbjälklag         0,0256 55,6 1,4241     
Yttervägg-
golvbjälklag         0,0256 55,6 1,4241     
                    

               
Summa     439,13 135,363     7,6743   0,3257 
                                                                                                                                   Tabell 16. Um 
 
                                         Energibesparing per år 

16.1 Sammanfattning av U-värdes beräkningen                 5 635 kr 
 

Om man gör både tilläggsisolering och utbyte av fönster så sänks Um rejält. 

Det går från 0,496 till 0,326 W/m2K.  

WT = U*A*Q → 0,326*439,13*118 260=16,93 MWh/år = 10 000 kr/år. (Jmf 15 635 kr/år) 

Den specifika energiförbrukningen går ner till: 16 930 kWh per år / 123 =137,6 kWh/m2 och år 

Det är en mycket bra siffra för att vara ett äldre hus, det kan  

jämföras med kravet på 130 kWh per m2 och år för norra                Specifik Energiförbrukning              

klimatzonen.                         138 kWh/m2 

För att komma upp i ännu bättre värde så är det fullt möjligt att  

tilläggsisolera med lösull på vinden, det sluter sig runt bjälkar och 

 ger mindre köldbryggor (springor), man kan även överväga att lägga in tjockare lager med 

isolering, det är inte ovanligt i dag att man lägger in ca 500 mm lösull på vinden jämför det 

med det som finns i denna byggnaden, 130 mm (!) efter den eventuella tilläggsisoleringen 

ligger där 250 mm, fortfarande långt ifrån dagens standard. 

Slutsatsen är att det inte kommer att vara billigt att tilläggsisolera, men med säkerhet kan man 

säga att energipriserna kommer att gå upp, samtidigt som miljöfrågan om uppvärmningen av  
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bostäder kommer att hålla sig kvar, så i längden kommer det att löna sig att tilläggsisolera 

även om det kanske känns meningslöst för plånboken just nu. 

Ytterligare ett sätt att minska energiförbrukningen teoretiskt är att förfina beräkningarna för 

fönster genom att korrigera fönstrens u-värde beroende på åt vilket håll de vetter mot. I 

ATONS ”Metoder för besiktning och beräkning” finns det formler för hur man kan beräkna 

hur mycket solvärme man kan tillgodoräkna en byggnad genom fönster och minskar 

värmebehovet. 

Det går också att använda sig av äldre metoder som är lite enklare där man korrigerar 

fönstrets u-värde beroende på åt vilket håll det är placerat.  

Man kan även gå in och mäta mer exakt vad temperaturen är i huset under åren. Till detta hus 

har en medeltemperatur på 20 °C inomhus antagits, men vet att i den ena delen av byggnaden, 

där rummen ej nyttjas dagligen, hålls temperaturen kring 15-16 °C under vinterhalvåret. Detta 

skulle medföra lite lägre transmissionsförluster.  

Besparing: Fönster + tilläggsisolering = 5 635 kr/år 
Kostnader: 90 289 + 313 600 = 403 889 kr 
Återbetalning inom: 403 889 / 5 635 = 72* år    (* med dagens energipris) 
 

 

17 Verkligheten VS Teorin 

Det teoretiska resultatet av transmissionsförlusterna blev 25,76 MWh/år.  

Den för byggnaden verkliga inköpta energi (i form av fjärrvärme) är 23, 1 MWh/år. 

Med mer korrektioner kring fönstren och solvärmetillskott så ligger resultaten mycket nära 

varandra. 

 

 

18 Problematik av energideklareringen 
 
Ett problem som man måste ta hänsyn till vid just energideklarationen är att man inte ska 

”straffa” de som har ett äldre hus, många äldre hus ligger på centrala tomter och ska husets 

värde minskas för att det inte håller samma energipresstanda som nybyggda så är det många 

som kommer att göra stora förluster. Kommer det att vara billigare att riva ett äldre hus på en 

central tomt än att åtgärda det?  

Samtidigt så har man beslutat om att energideklarationen ska finnas för vår skull, det är väl 

självklart att man vill bo i ett energisnålt hem. 
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19 Övrig problematik, fukt 
 

Vad blir effekten om man tilläggsisolerar? 

Man sänker temperaturen på den redan kalla sidan, detta kan leda till frostskador i fasaden, 

man får en ökad fukthalt i de kallare delarna och risk för mögelangrepp, röta och alger kan bli 

ett problem. Har man fönster med låga u-värden så finns det risk för kondens på fönsterglaset, 

detta är inget problem i sig, men det kan vara ett irritationsmoment då synfältet minskar och 

likaså solljusinsläppet. 

Om väggen blir nedfuktad kan det leda till att värmegenomgångstalen för de olika delarna 

ändras i och med att vatten är en bra värmeledare.  
[Energibesiktnings metoder- ett samlingsdokument, Boverket] 

 
 
19.1 Förutsättningar för fukttransportberäkningarna 
 
Här har hänsyn tagits till fukttransporten i byggnadsdelarna, ju större temperatur skillnader 

det är på varje sida om väggen desto större risk för fukt i byggnaden.  

Eftersom träreglarna har bättre värmeledningsförmåga (λ [W/mK]) jämfört med mineralullen 

(0,14 W/mK trä jmf 0,036 W/mK minull) kommer temperaturen kring reglarna att vara högre, 

varm luft kan bära mer vatten och risken för kondens i träreglarna är lägre. Nedan följer 

kontroller av fukten i mineralullsfälten. 

I bilagor finns resultat av kondens i träregelfältet. 

 

Om den relativa fuktigheten, RF, är 100 % så bildas det kondens. Boverket har i nya 

bestämmelser sagt att den relativa fuktigheten inte får överstiga 75 % i de olika delarna. 

 

På sommaren ligger RF ute mellan ca 60-80 %, beräkningarna har gjorts för RF 76 %. 

Inne under sommaren ligger RF kring 60 %.  

 

Under vintern är RF mellan ca 80-90 % och jag har räknat med 88 %. 

Inne under vintern har man rätt torr luft som ligger runt 30 %. 

 

Nedan följer beräkningar på fukten i byggdelarna utan tilläggsisoleringen. Beräkningarna görs 

för sommar, vinter och medeltemperatur. 
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Beräkningarna utförs endast för väggelementen men om man beslutar sig för att 

tilläggsisolera så måste man utföra beräkningar på samtliga delar som skall tilläggsisoleras. 

 

 

20 Beräkning av relativa fuktigheten (RF) inuti en byggnadsdel. 
 

Nedan följer beräkningar för fukt i byggnadsdelar under sommar, vinter och medeltemperatur 

förhållanden. 

Under vinter och medelåret är beräkningarna gjorda för innetemperatur på 20°C, under 

sommaren, då innetemperaturen kommer att ligga högre, görs beräkningar för temperatur på 

22 °C. 

vm= mättnadsånghalten (g/m3) 

v = ånghalten i luften (g/m3) 

δ = ånggenomsläppligheten (m2/s) 

Z = ångmotståndstalet (s/m) 
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20.1 RF, mineralullen, sommarförhållande 

 

  Temp RF v ∆t= (ti-tu)*R / Rt 
vu=RF*vm 

= 10,739      

Uteluften: 16,6 0,76 10,739  
 
Ti-Tu= 5,4 

vi=RF*vm 
= 11,646  ∆v = (vi-vu)*Z/Zt   

Inneluften: 22 0,6 11,646       
 
    

Konstr utsida:          vi-vu= 0,9072      
                        

Materialskikt d λ 
R= 

(d/λ)   ∆t Beräkn  Mättnads- δ Z (d/δ) ∆v Beräknad RF Procent 

  (m)         temp 
ånghalt 

vm     (g/m3) ånghalt v v/vm RF % 
            22 19,41       11,646 0,6 60 

Insida (Rsi)     0,13   0,2189       0 0       
            21,78 19,168       11,646 0,608 60,8 

GIPS 0,01 0,22 0,0591   0,0995       3000 0,0017792       
            21,68 19,058       11,644 0,611 61,1 

DIFFTÄTPAPP - - -   -       1000000 0,5930704       
                      11,051     

MINULL 0,1 0,04 2,7778   4,6775     
   

0,0000150        6 667    0,0039538       
            17,00 14,47      11,047 0,763 76,3 

VIND PAPP - - -   -       20000 0,0118614       
            -         11,035 -   

LUFTSPALT 0,03 - -   -     0,0000004 0 0       
            -        11,035 -   

TEGEL 0,12 0,6 0,2   0,3368       500000 0,2965       
            16,67 14,249       10,739 0,754 75,4 

Rse     0,04   0,0674       0 0       
            16,6 14,13       10,739 0,760 76 
                            

                            
              

  RT= 3,207      ZT= 152967     
Tabell 20.1 RF i mineralull, sommar. 

 

 

  

20.1.1 Resultat av RF, sommar förhållanden i mineralull 
 
Redan nu visas ett litet varningstecken då RF ligger på 76,3 % (> 75 %) i mineralullen. Så 

länge det inte är någon långvarig nedfuktning så är det inget jätteproblem, men det är absolut 

något som man måste ta hänsyn till om det blir långvarigt. 

I normala fall så hinner delen torka ut mellan nedfuktningarna. 
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20.2 RF, mineralull, vinterförhållande 
 

  Temp RF v ∆t= (ti-tu)*R / Rt 
vu=RF*vm 

= 3,4144      

Uteluften: -2,8 0,88 3,414  ti-tu= 22,8 
vi=RF*vm 

= 5,184  ∆v = (vi-vu)*Z/Zt   

Inneluften: 20 0,3 5,184  
 
     

 
    

Konstr utsida:          vi-vu= 1,7696      
                        

Materialskikt d λ R= (d/λ) ∆t Beräkn  Mättnads- δ Z (d/δ) ∆v Beräknad RF Procent 

  (m)         temp 
ånghalt 

vm     (g/m3) ånghalt v v/vm RF % 
            20 17,28       5,184 0,300 30,0 

Insida (Rsi)     0,13   0,9243       0 0       
            19,08 16,372       5,184 0,317 31,7 

GIPS 0,013 0,22 0,0591   0,4201       3000 0,00347       
            18,66 15,97       5,1805 0,324 32,4 

DIFFTÄTPAPP - - -   -       1000000 1,15685       
                      4,0237     

MINULL 0,1 0,036 2,7778   19,7493     
   

0,0000150      6 667    0,00771      
            -1,09 4,444      4,0160 0,904 90,4 

VIND PAPP - - -   -       20000 0,02314       
                      3,9928     

LUFTSPALT 0,03 - -   -     0,0000004 0 0       
                      3,9928     

TEGEL 0,12 0,6 0,2   1,4219       500000 0,5784       
            -2,52 3,964       3,4144 0,861 86,1 

Rse     0,04   0,2844       0 0       
            -2,80 3,88       3,4144 0,88 88,0 
                            

                            

                       

  RT= 3,20687    ZT= 1529667     

 
 Tabell 20.2 RF i mineralull, vinter 

 
 
20.2.1 Resultat av RF, vinter förhållanden i mineralull 
 
Under vinterperioden är det kritiska förhållanden i byggnaden. Här måste man vara väldigt 

noggrann med vart man sätter diffusionsspärren (tex plastfolie eller diffusionstät papp). 

Ändras det bara lite i temperaturen så kommer det att ansamlas vatten på diffusionsspärren 

och det kommer att börja rinna vatten längsmed väggen. Risken finns då också att det blir 

fuktigt vid träreglarna och under långvarig nedfuktning kan det bli mögel-, röta- eller svamp-

påväxt på träet som bryts ned. 
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20.3 RF, mineralull, medeltemperatur förhållande 
 

  Temp RF v  

∆t= (ti-
tu)*R / 

Rt  
vu=RF*vm 

= 5,625      

Uteluften: 6,5 0,75 5,625  ti-tu= 13,5 
vi=RF*vm 

= 7,776  ∆v = (vi-vu)*Z/Zt   

Inneluften: 20 0,45 7,776  
 
     

 
    

Konstr utsida:          vi-vu= 2,151      
                        

Materialskikt d λ R= (d/λ) ∆t Beräkn  Mättnads- δ Z (d/δ) ∆v Beräknad RF Procent 

  (m)         temp 
ånghalt 

vm     (g/m3) ånghalt v v/vm RF % 
            20 17,28       7,776 0,450 45,0 

Insida (Rsi)     0,13   0,5473       0 0       
            19,45 16,73       7,776 0,465 46,5 

GIPS 0,01 0,22 0,0591   0,2488       3000 0,00422       
            19,20 16,48       7,772 0,472 47,2 

DIFFTÄTPAPP - - -   -       1000000 1,40619       
                      6,366 -   

MINULL 0,1 0,036 2,7778   11,6936     
  

0,0000150       6 667    0,00937       
            7,51 8,006       6,356 0,794 79,4 

VIND PAPP - - -   -       20000 0,02812       
                      6,328 -   

LUFTSPALT 0,03 - -   -     0,0000004 0 0       
                     6,328 -   

TEGEL 0,12 0,6 0,2   0,8419       500000 0,7031       
            6,67 7,585       5,625 0,742 74,2 

Rse     0,04   0,1684       0 0       
            6,50 7,5       5,625 0,750 75,0 
                            

                            

                       
  RT= 3,20687      ZT= 1529667     

 

Tabell 20.3 RF i mineralull, medeltemp. 
 
  
20.3.1 Resultat av RF, medeltemperatur i mineralull 

 
Det visar sig att det i mineralullen är kritiskt mer eller mindre under hela året (79,4 %), men 

en varm dag eller när det blåser mycket, kommer RF i mineralullen att bli lägre, fukten 

kommer att torka ut periodvis. Då huset är gammalt så förekommer det springor, 

mineralullsmattorna ”sjunker” ihop i väggarna och bildar små glipor, detta gör att det 

ventileras. 

Att tilläggsisolera denna byggnaden kräver mycket god kännedom om hur fukttransporten 

fungerar.   
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20.4 Fuktproblem vid tilläggsisolering? 
 
Grundregeln när man tilläggsisolerar, eller isolerar över huvudtaget, är att man ska ha en 

fuktspärr på den sidan av väggen som är varmast, där kan luften bära mest fukt utan att det 

bildas kondens.  

Jag gör kontrollen på ytterväggen där fuktspärren sitter på den plats där den är placerad från 

början. 
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20.5 RF, mineralullen, sommarförhållande tilläggsisolerat 

  
Tabell 20.5 RF i mineralull, sommar, tilläggsisol. 

 
 

20.5.1 Resultat av RF, sommarförhållande vid tilläggsisolering 
I den träregeln som kommer att hålla isoleringen på plats kommer det att vara kritiskt med en 

relativ fuktighet på 76,3 %. 

En beräkning av vart ångspärren ska placeras bör göras. 

  Temp RF v ∆t= (ti-tu)*R / Rt 
vu=RF*vm 

= 10,739      

Uteluften: 16,6 0,76 10,739  ti-tu= 5,4 
vi=RF*vm 

= 11,646  ∆v = (vi-vu)*Z/Zt   

Inneluften: 22 0,6 11,646  
 
     

 
    

Konstr utsida:          vi-vu= 0,9072      
                        

Materialskikt d λ R= (d/λ) ∆t Beräkn  Mättnads- δ Z (d/δ) ∆v Beräknad RF Procent 

  (m)         temp 
ånghalt 

vm     (g/m3) ånghalt v v/vm RF % 
            22 19,41       11,646 0,6 60 

Insida (Rsi)     0,13   0,1568       0 0       
            21,84 19,234       11,646 0,605 60,5 

GIPS 0,013 0,22 0,0591   0,0713       3000 0,0013400       
            21,77 19,157       11,645 0,608 60,8 

DIFFTÄTPAPP - - -   -       1000000 0,4466765       
            21,77 19,157       11,198 0,585 58,5 

MINULL 0,12 0,036 3,3333   4,0208     
      

0,0000150            8 000    0,0035734       
            17,75 15,13      11,194 0,740 74,0 

TRÄREGEL 0,1 0,14 0,71429   0,8616     
      

0,0000002        500 000    0,2233383       
            16,89 14,372       10,971 0,763 76,3 

VIND PAPP - - -   -       20000 0,0089335       
            -         10,962 -   

LUFTSPALT 0,03 - -   -       0 0       
            -   0,0000004     10,962 -   

TEGEL 0,12 0,6 0,2   0,2412       500000 0,2233       
            16,65 14,17       10,739 0,758 75,8 

Rse     0,04   0,0482       0 0       
            16,60 14,13       10,739 0,760 76 
                            

                            

                       

  RT= 4,477    ZT= 2031000,0     
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20.6 RF, mineralullen, vinter, tilläggsisolerat 
 

 Tabell 20.5 RF i mineralull, vinter, tilläggsisol. 
 
20.6.1 Resultat av RF, vinterförhållande vid tilläggsisolering 
 
Det verkar tyda på ett genomgående problem vid träreglarna, här är det i och för sig 

mineralullen som har högre relativfuktighet, men då träreglarna ligger mot så borde det göras 

en kontroll på var i mineralullen fukten finns. 

 

  Temp RF v  ∆t= (ti-tu)*R / Rt 
vu=RF*vm 

= 3,4144      

Uteluften: -2,8 0,88 3,4144  ti-tu= 22,8 
vi=RF*vm 

= 5,184  ∆v = (vi-vu)*Z/Zt   
Inneluften: 20 0,3 5,184           

Konstr utsida:          vi-vu= 1,7696      

                        
Materialskikt d λ R= (d/λ) ∆t Beräkn  Mättnads- δ Z (d/δ) ∆v Beräknad RF Procent 

  (m)         temp 
ånghalt 

vm     (g/m3) ånghalt v v/vm RF % 
            20 17,28       5,184 0,300 30 

Insida (Rsi)     0,13   0,6621       0 0       
            19,34 16,626       5,184 0,312 31,2 

GIPS 0,013 0,22 0,0591   0,3010       3000 0,00261       
            19,04 16,336       5,1814 0,317 31,7 

DIFFTÄTPAPP - - -   -       1000000 0,8713       
            - -       4,3101     

MINULL 0,12 0,036 3,3333   16,9768     
    

0,0000150           8 000    0,0070       

            2,06 5,574       4,3031 0,772 77,2 

TRÄREGEL 0,1 0,14 0,714   3,6379     
    

0,0000002       500 000    0,4356       

            -1,58 5,394       3,8675 0,717 71,7 

VIND PAPP - - -   -       20000 0,01743       

            - -       3,8500     

LUFTSPALT 0,03 - -   -       0 0       

            - - 0,000004     3,8500     

TEGEL 0,12 0,6 0,2   1,0186       500000 0,4356       

            -2,60 3,94       3,4144 0,867 86,7 

Rse     0,04   0,2037       0 0       

            -2,80 3,88       3,4144 0,880 88 

                            

                            

                       

  RT= 4,477    ZT= 2031000,0     



Emelie Johansson 
Energideklarationen, vinst eller förlust för ägare av äldre hus?  
Institutionen för teknik och design, Växjö universitet                                                                           2007-05-28 

 45 

 

20.7 RF, mineralullen, medeltemperatur, tilläggsisolerat 
 

 
   Tabell 20.7 RF i mineralull, medeltemperatur tilläggsisol. 
 

 

20.7.1 Resultat av RF, vinterförhållande vid tilläggsisolering 
 
Det kommer att vara fuktigt vid träregeln under året. Mer beräkningar krävs för att 

tilläggsisolera och få ett friskt hus. 

 

  Temp RF v ∆t= (ti-tu)*R / Rt 
vu=RF*vm 

= 5,625      

Uteluften: 6,5 0,75 5,625  ti-tu= 13,5 
vi=RF*vm 

= 7,776  ∆v = (vi-vu)*Z/Zt   
Inneluften: 20 0,45 7,776           

Konstr utsida:          vi-vu= 2,151      

                        

Materialskikt d λ R= (d/λ) ∆t Beräkn  Mättnads- δ Z (d/δ) ∆v Beräknad RF Procent 

  (m)         temp 
ånghalt 

vm     (g/m3) ånghalt v v/vm % 

            20 17,28       7,776 0,45 45 

Insida (Rsi)     0,13   0,3920       0 0       

            19,61 16,98       7,776 0,458 45,8 

GIPS 0,013 0,22 0,0591   0,1782       3000 0,0031773       

            19,43 16,88       7,773 0,460 46,0 

DIFFTÄTPAPP - - -   -       1000000 1,0590842       

            19,43 16,68       6,714 0,403 40,3 

MINULL 0,12 0,036 3,3333   10,0520     
       

0,0000150               8 000    0,0084727       

            9,38 9,03       6,705 0,743 74,3 

TRÄREGEL 0,1 0,14 0,7143   2,1540     
       

0,0000002           500 000    0,5295421       

            7,22 7,86       6,176 0,786 78,6 

VIND PAPP - - -   -       20000 0,0211817       

                      6,155 -   

LUFTSPALT 0,03 - -   -       0 0       

                0,0000004     6,155 -   

TEGEL 0,12 0,6 0,2   0,6031       500000 0,5295       

            6,62 7,56       5,625 0,744 74,4 

Rse     0,04   0,1206       0 0       

            6,50 7,5             

                            

                            

                       

  RT= 4,47671      ZT= 2031000,0     
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20.8 Summering av fukttransporten 
 
Det som händer i byggnadsdelarna efter tilläggsisolering är att temperaturskillnaden mellan 

insida och utsida av vägg ökar, utsidan blir mycket kallare, kall luft kan bära mindre vatten, 

detta vatten kondenserar då mot träreglarna som kommer att stå under hög fuktighet större 

delen av året.  

En ångspärr skall placeras på den varmare sidan av väggen och där hindra transporten av fukt 

ut till den kallare sidan.  

Risken för mögelangrepp ökar då RF och temperatur ökar. 
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21 Diskussion 
 
Ju mer miljömedvetna vi blir desto mer rätt tycker jag det känns med att energideklarera 

byggnader. Däremot så ska man inte behöva ”straffas” för att man har ett äldre hus. Vilka 

åtgärder man än beslutar sig för att göra så kommer det att ta tid och plats för de boende. 

Köpa nya energieffektiva vitvaror eller byta fönster, det är två relativt dyra investeringar som 

kommer att minska energiförbrukningen. Båda investeringarna höjer dock värdet på huset mer 

eller mindre, men den vinsten får man ut först när man säljer. 

Med dagens forskningar kring just energi så skulle jag inte bli förvånad om att det relativt 

snabbt kommer att finnas nya och bättre varor och material som är ännu bättre än dagens 

lågenergivaror. Är det då att rekommendera en husägare att byta upp sig nu, eller ska man 

vänta några år till innan man har nått det ultimata inom energin?  

I Tyskland bygger man vissa hus med inbyggda solceller i plasttak och i balkongräcke, den 

energi som fastigheten inte förbrukar, säljs ut till elnätet och husägarna kan till och med göra 

vinster på att energieffektivisera sina bostäder. Är detta något som man skulle kunna ta till i 

Sverige? 

Solceller blir mer och mer vanligt här i Sverige och skulle det finnas en möjlighet att göra en 

liten vinst på det så tror jag att fler skulle anamma idén. 

 

 
22 Slutsats 
 
Miljön vinner på att man tilläggsisolerar och effektiviserar användningen av energi. 

Kostnaden kan tyckas vara hög och det är lång återbetalning. Om flera i ett grannskap, med 

oftast liknande hus, kan gå samman och göra vissa åtgärder ihop så skulle man troligtvis 

komma undan billigare. 

Slutsatsen i detta arbete blir dock: 

”Det är inte ekonomiskt lönsamt att göra dessa åtgärder under de omständigheterna 

beräkningarna har utförts på ”. 

Det man får göra är att hitta den optimala tjockleken på isoleringen och mer om det finnes i 

”Isolerguiden Bygg 06”. 
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 Beräkning av RF inuti en byggnadsdel
  SOMMAR TRÄREGEL 

Temp RF v ∆t= (ti -tu)*R / R t vu=RF*vm = 10,7388
Uteluften: 16,6 0,76 10,7388 ti- tu= 5,4 vi=RF*vm = 11,646 ∆v = (vi -vu )*Z/Zt
Inneluften: 22 0,6 11,646

Konstr utsida: vi-vu= 0,9072

Materialskikt d λ R= (d/λ) ∆t Beräkn Mättnads- δ Z (d/δ) ∆v Beräknad RF Procent
(m) temp ånghalt vm (g/m3) ånghalt v v/vm %

22 19,41 11,646 0,6 60
Insida (Rsi) 0,13 0,6140 0 0

21,3860 18,74 11,646 0,621 62,1
GIPS 0,013 0,22 0,0591 0,2791 3000 0,001786413

21,1070 18,42 11,6442 0,632 6,3
DIFFTÄTPAPP - - - - 1000000 0,595470955

- - 11,0487 -
TRÄREGEL 0,1 0,14 0,7143 3,3735 500 0,000297735

17,7335 15,09 0,0000002      11,0484 0,732 73,2
VIND PAPP - - - - 20000 0,011909419

- - 11,0365 -
LUFTSPALT 0,03 - - - 0 0

- - 0,0000004 11,0365 -
TEGEL 0,12 0,6 0,2 0,9446 500000 0,29773548

16,7889 14,3 10,7388 0,751 75,1
Rse 0,04 0,1889 0 0

16,6000 14,13 10,7388 0,76 76

RT= 1,14338 ZT= 1523500



 Beräkning av RF inuti en byggnadsdel
    VINTER TRÄREGEL 

Temp RF v ∆t= (ti -tu)*R / R t vu=RF*vm = 3,4144
uteluften: -2,8 0,88 3,414 ti- tu= 22,8 vi=RF*vm = 5,184 ∆v = (vi -vu )*Z/Zt
Inneluften: 20 0,3 5,823

Konstr utsida: vi-vu= 1,7696

Materialskikt d λ R= (d/λ) ∆t Beräkn Mättnads- δ Z (d/δ) ∆v Beräknad RF Procent
(m) temp ånghalt vm (g/m3) ånghalt v v/vm %

20 17,28 5,823 0,337 33,7
Insida (Rsi) 0,13 2,5923 0 0

17,4077 16,48 5,823 0,353 35,3
GIPS 0,013 0,22 0,0591 1,1783 3000 0,003485

16,2294 15,27 5,8195 0,381 38,1
DIFFTÄTPAPP - - - - 1000000 1,161536

- - 4,6580 -
TRÄREGEL 0,1 0,14 0,7143 14,2435 500 0,000581

1,9858 5,71 0,0000002     4,6574 0,816 81,6
VIND PAPP - - - - 20000 0,023231

- - 4,6342 -
LUFTSPALT 0,03 - - - 0 0

- - 0,0000004 4,6342 -
TEGEL 0,12 0,6 0,2 3,9882 500000 0,5808

-2,0024 4,16 4,0534 0,974 97,4
Rse 0,04 0,7976 0 0

-2,8000 3,88 3,4140 0,880 88,0

RT= 1,14338 ZT= 1523500



 Beräkning av RF inuti en byggnadsdel
    MEDELTEMPERATUR TRÄREGEL 

Temp RF v ∆t= (ti -tu)*R / R t vu=RF*vm = 5,625
Uteluften: 6,5 0,75 5,625 ti-tu= 13,5 vi=RF*vm = 7,776 ∆v = (vi -vu )*Z/Zt
Inneluften: 20 0,45 7,776

Konstr utsida: vi-vu= 2,151

Materialskikt d λ R= (d/λ) ∆t Beräkn Mättnads- δ Z (d/δ) ∆v Beräknad RF Procent
(m) temp ånghalt vm (g/m3) ånghalt v v/vm %

20 17,28 7,776 0,45 45
Insida (Rsi) 0,13 1,5349 0 0

18,47 15,793 7,776 0,492 49,23700374
GIPS 0,013 0,22 0,0591 0,6977 3000 0,00424

17,77 15,146 7,772 0,513 51,31232245
DIFFTÄTPAPP - - - - 1000000 1,41188

- 6,360 -
TRÄREGEL 0,1 0,14 0,7143 8,4337 500 0,00071

9,33 9,005 0,0000002          6,359 0,706 70,61829961
VIND PAPP - - - - 20000 0,02824

- 6,331 -
LUFTSPALT 0,03 - - - 0 0

- 0,0000004 6,331 -
TEGEL 0,12 0,6 0,2 2,3614 500000 0,7059

6,97 7,725 5,625 0,728 72,81553398
Rse 0,04 0,4723 0 0

6,50 7,5 5,625 0,75 75

RT= 1,14338 ZT= 1523500
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