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Förord 
Detta arbete har skrivits vid Umeå Universitet och är det slutliga arbetet på utbildningen för 

högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik. Examensarbetet är på 15 högskolepoäng och gjordes på 

uppdrag av Sweco Structures Umeå. 

Jag skulle vilja tacka mina två handledare, Mark Murphy på Umeå Universitet och Mikael Lundberg 

på Sweco Structures Umeå, som båda hjälpt mig med detta arbete. Jag skulle även vilja tacka Jimmy 

Vesterberg vid Umeå Universitet som tipsade mig om programmet som används i detta arbete. 
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Sammanfattning 
Klimatet ändras i en ökande fart vilket leder till att äldre konstruktioner, med tunnare 

isoleringstjocklek, har större chans att få problem med isbildning på tak. Detta kan även bli ett 

problem för nyare byggnader om inte rätt tjocklek på takisoleringen används. 

Syftet med detta arbete är att ta reda på om det kan uppstå isbildning på låglutande 

takkonstruktionerna vid en innetemperatur på 20°C. Målet är att kunna bevisa med beräkningar och 

simuleringsprogram om det finns förutsättningar för is att bildas på de takkonstruktioner som 

kommer utredas. 

Arbetet genomförs med beräkningar för stationär endimensionell värmetransport tillsammans med 

WUFI Pro för att jämföra resultatet. 

Resultatet visar att val isoleringstjockleken påverkar förutsättningarna för isbildning, men snödjupets 

påverkan hade en större betydelse för antalet timmar för snösmältning. 

Avslutningsvis kan det sägas att is på tak kan uppstå även vid större val av isoleringstjocklekar men 

att snö på tak har en väldigt stor påverkan vid isbildning. 
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Abstract 
Our climate is changing at a rapid speed which leads to older constructions with less thermal 

insulation having a higher chance of experiencing problems with ice on roofs. This could also become 

a problem for future construction if not the right amount of insulation is chosen. 

The intention of this thesis is to investigate if it’s possible for ice formations on roofs with low slope 

when the inside temperature is 20°C. The goal is to prove with calculations and simulations if there is 

any chance of ice to form on the roof constructions. 

The thesis will be carried out with calculations for a stationary one-dimensional heat transport 

together with the simulation program WUFI Pro to be able to make comparisons in the results. 

The results display that the choice of insulation influences the condition of snow melting on the 

roofs. However, the snow depths have a greater influence on the hours of snow melting. 

In conclusion, the thickness of the insulation can make a difference for ice formation even though the 

snow itself has a higher impact. 
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1 Inledning 
Is på tak är ett problem då det kan skada takbeklädnaden och skapa stora istappar som kan vara en 

fara för folk under. En orsak till att is bildas på tak är att temperaturer utomhus ändras fort mellan 

minus och plus vilket leder till att snön smälter men vattnet inte hinner rinna av taket innan det 

fryser till is. En orsak mer relaterad till takets konstruktion är att det är för lite isolering vilket leder till 

att värme läker ut genom taket och takytan värms upp sedan smälter snön vilket sedan kan leda till 

isbildning [1]. 

Eftersom borttagning av is kan vara en kostsam process så är det även av ekonomiska skäl intressant 

att finna ett gynnsamt sätt att undvika att värme läcker genom taket. Vatten som rinner av tak kan 

även rinna fel då isbildning förhindra vattnets naturliga avrinningsväg [2]. 

När klimatet ändras i en ökande fart så är det intressant att ta en närmare titt på hur 

takkonstruktioner klarar sig vid dagens förhållanden. Vintrar, speciellt i norra Sverige, kommer att bli 

varmare och kallare än medelklimatet idag [3]. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Swecos beställare i Boden har haft problem med isbildning på många av deras fastigheter med 

konstruktioner som är utförda som varma tak. Därför har en förfrågan om denna utredning skapats 

och Sweco vill ha en mer specifik utredning i norra delarna av Sverige, närmare bestämt Boden. 

Taken som dessa problem uppstått på är låglutande varma tak. Taken är främst monterade på större 

byggnader som t.ex. hallbyggnader, lagerbyggnader och verkstäder. Isbildningen tycks inte ha nåt 

med åldern på byggnaden att göra då dom hus beställaren nämnt som haft detta problem är byggda 

ända från 60-talet och framåt.  

Det som främst ska utredas är om isoleringstjockleken på takkonstruktionen är tillräcklig för att 

värme inte ska läcka genom taket för att skapa förutsättningar för is på takytan. Visar det sig i 

beräkningar och simuleringar att det teoretiskt inte ska kunna bildas nån is på taket och 

isoleringstjockleken till och med kan minskas kan det vara möjligt att det finns andra faktorer som 

påverkar, t.ex. köldbryggor. 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är utreda om det teoretiskt finns förutsättningar för isbildning på tak i 

Boden, vid en innetemperatur på 20°C. Tiden för att smälta den snömassa som befinner sig på taket 

kommer även utredas med hjälp av beräkningar. Kan snösmältning undvikas vid temperaturer under 

0°C minskas risken för isbildning. Olika isoleringstjocklekar kommer utredas för att jämföra skillnader 

vid val av takkonstruktion. 

Målet är att bevisa tillsammans med beräkningar och simuleringsprogram om det finns 

förutsättningar för is att bildas på takkonstruktionen. Ifall det visar sig finnas chans för isbildning ska 

energibehovet för att smälta snön kontrolleras för att kunna utreda tiden för snösmältningen.  

1.3 Avgränsningar/begränsningar 
På grund av att tiden för arbetet är begränsat så kommer endast klimatet för norra Sverige, närmare 

Boden, att kontrolleras då det var främst där som dessa problem hade rapporterats. 

Enligt Folkhälsomyndigheten så är 20° Celsius en lämplig innetemperatur vilket är den temperatur 

som kommer att användas som indata vid simuleringar i WUFI [15]. 
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I detta arbete kommer endast låglutande varma tak, att kontrollers som är samma slags tak som 

hade fått isbildning på sig enligt beställare. 

Då det finns ett stort antal olika lösningar på takkonstruktionen har utredningen att följa PAROC 

PROOF Taklamellsystem. Där det finns varierande isoleringstjocklekar som kan användas ifall det 

önskas vid simuleringarna. 

Programmet WUFI har många indata för materialvärden och då inte all indata finns för vissa material 

kommer ett godtyckligt värde att antas. 

Eftersom endast tak kontrolleras i detta arbete kommer väggar antas vara helt täta. 

Ingen hänsyns tas till köldbryggor i taket och kommer därför antas vara helt utan. 

Då tidsbegränsningen inte gör det möjligt att ta fram klimatdata för Boden kommer den redan 

inlagda klimatdata för Luleå, som ligger ca 35 km därifrån, att användas. 

1.4 Lösningsmetodik  
Beräkningar för taktemperaturen kommer utföras med olika snömängder för att beräkna 

energiutsläppet och hur det påverkar snösmältningen påverkat av takkonstruktionen. Denna 

information kommer sedan att jämföras med WUFI simuleringarna för att även se hur solens 

inverkan till snösmältning leder till ett resultat som visar risken för isbildning.   
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2 Teori 
Teorin i detta avsnitt är i huvudsak hämtad från Sandins bok om byggnadsfysik [4]. Värmetransport 

genom tak påverkas mycket utav fukt. För att förstå hur värmetransporten kan öka med fukt tas även 

upp relevant teori om fukttransport i detta kapitel. 

2.1 Värme 
Värmetransport är energi som transporteras för att temperaturskillnader ska utjämnas. Värme kan 

överföras på tre sätt, genom värmeledning konvektion eller strålning. 

2.1.1 Värmeledning 
Värmeledning kan ske i alla material och beror på överföring av energi mellan molekyler. Materialens 

värmeledningsförmåga, eller värmeflöde, är beroende på temperaturskillnaden vid materialets ytor, 

samt materialets värmekonduktivitet som är ett mått på värmemängden som passerar genom en 

kvadratmeter av materialet varje sekund. 

2.1.2 Konvektion 
Konvektion är när en gas eller en vätska strömmar förbi en yta och bortför värme från en varmare till 

en kallare yta. Detta kan vara t.ex. luft som är det värmeöverförande medlet. När den varmare luften 

strömmar förbi en kallare yta kommer luften att kylas och sjunka och ny luftmängd strömmar till 

fönstret som kyls. 

2.1.3 Strålning 
Alla föremål, eller kroppar, avger termisk strålning, även kallad emission, detta är en form av 

elektromagnetisk strålning. När strålning träffar ett föremål kommer en del att absorberas, en del 

reflekteras och en del att transmitteras.  Direkt solstrålning består av kortvågig strålning och dess 

effekt på föremål är beroende av infallsvinkeln från strålningen och föremålets absortans. Mörka ytor 

har en högre absortans och blir lättare varmare jämfört med ljusare ytor som inte lika lätt blir varma 

vilket beror på dess lägre absorptans. 

2.1.4 Värme genom taket 
När en konstruktionsdels värmemotstånd, t.ex. tak, ska kontrollers används 

värmegenomgångskoefficienten, även kallat U-värdet, som beskriver ett elements förmåga att släppa 

igenom värmemängd. 

Beräkning av värmeenergi genom tak görs med formel (1). 

 

𝑊 = 𝑈 ∗ 𝐴 ∗ ∆𝑇 (1) 

 

Där effekten, W, ger den energi i joule som transporteras genom taket varje sekund. U-värdet (U), i 

formeln beskriver takets totala värmemotstånd som visar hur mycket energi i W taket släpper 

igenom på arean, A, och är beroende av temperaturförändringen mellan inomhustemperaturen och 

utomhustemperaturen [5]. 

Beräkning av värmemotstånd görs med formel (2) 

𝑅 =  
𝑑

𝜆
(2) 
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Där R är värmemotståndet, d är tjockleken på materialet och 𝜆 är värmeledningsförmågan för samma 

material. 

För beräkningar av takets yttemperatur används formel (3) som beräknar temperaturen i en 

endimensionell stationär värmetransport vilket betyder att inget kommer ändras med tiden.  

 

𝑇𝑦 =  𝑇𝑖 − 
𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑇𝐾 + 𝑅𝑇𝐿 +  𝑅𝑇𝑈

∑𝑅
× (𝑇𝑖 − 𝑇𝑢) (3) 

 

Där Ty är takytans temperatur, Ti är innetemperaturen och Tu är utetemperaturen. RTK är takboardens 

värmemotstånd, RTL är taklamellens värmemotstånd och RTU är stålunderlagsboardens 

värmemotstånd. Rsi är värmemotståndet inne för tak, där 0,10 m2*K/W är standard. Det finns även 

ett värmemotstånd för utomhus, Rse, där 0,04 m2*K/W är standard och är inkluderat i summan av alla 

värmemotstånd. Värmemotståndet för snön är även inkluderat i summan av alla värmemotstånd 

eftersom snö påverkar temperaturen på takytan [4]. 

2.2 Fukt  
Teorin i detta avsnitt är i huvudsak hämtad från Nevander och Elmarssons bok om fukt [7]. 

Fukttransport i material sker i ångfas och vätskefas och transporteras i porer. Vanligtvis sker 

fukttransporten i kombination av dessa transportsätt och är beroende på fukttillstånd och 

lufttryckskillnader. 

2.2.1 Ångfas 
Fukttransport i ånga sker i huvudsakligen med diffusion och konvektion. Diffusion beror på ett 

materials ånggenomgångsmotstånd som tas fram med ett material ånggenomsläpplighetskoefficient 

och tjocklek. 

Konvektion är beroende på lufttryckskillnader vid en byggnads ytterkonstruktioner, t.ex. tak och 

vägg, och kan transportera större mängder fukt genom material. Kyls även luften vid konvektionen så 

kan detta leda till vattenångan kondenserar. Detta är något som blir aktuellt vid isbildning på tak om 

inte takkonstruktionen är helt tät så den varma inneluften läcker ut.  

2.2.2 Vätskefas 
I vätskefas är det kapillärsugning som är aktuellt som transport för vatten i byggnader. Det är då 

främst porösa material som utsätts för detta då vattnet tar sig upp via porerna. Material med små 

porer har stor sugkraft och kan transportera vattnet lång sträcka, medans material med stora porer 

har motsatta effekter. 

I praktiken är det vanligast att en samverkan mellan ångtransport och vätsketransport är orsaken till 

fuktproblem i byggnader. I materialets stora porer är transporteras fukten i ångfas medans i dom 

mindre transporteras fukten i vätskefas. 

2.2.3 Skydd mot fukt 
För att förhindra fukttransporter genom konstruktionen används spärrar av olika slag. En mycket 

vanlig spärr mot fukt är ångspärren, som används i t.ex. tak m.m., och ska förhindra fukttransport i 

ångfas. Ångspärren har en hög ånggenomgångsmotstånd och fungerar därför som en bra spärr för 

ånga.  
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För skydd mot kapillärsugning används ofta isoleringsmaterialet som ett kapillärbrytande skikt. 

Isoleringsmaterial, t.ex. mineralull, är utformade så vatten har svårt att sugas upp i materialets porer 

och påbörja kapillärsugning. Detta är ett problem som sällan brukar uppstå i takets material då tak 

sällan är utsatt för vatten i större mängder underifrån. [4] 

 

2.3 Tak 
Med hänsyn till funktion vid värmeisolering, fukt, snösmältning och avvattning brukar man skilja på 

varma tak och kalla tak. Vid konstruktion av låglutande tak är varma tak det mest förekommande i 

Sverige [6]. 

2.3.1 Kalla tak 
Kalla tak innebär att värmen som kommer inifrån först bort med en ventilerad luftspalt eller ett 

ventilerat vindsutrymme. Detta innebär att värmen genom ytterytan blir väldigt liten och brukar inte 

smälta snön och skapa is i någon stor omfattning [7]. 

2.3.2 Varma tak 
Varma tak har ungefär samma värmeflöde som passerar takets inneryta och ytteryta under 

stationära förhållanden, det byggs som en kompakt takkonstruktion. Normalt byggs varmtaken som 

låglutande eller flacka tak. Värmen kan då bli ganska hög på takets ytteryta och smälta snö som ligger 

på taket. Därför krävs det bra isolering vid utformning av varma tak. Luftspalter brukar ej förekomma 

i varma tak och ifall dom förekommer är luftströmningen väldigt liten och brukar kunna försummas. 

[7] Ett exempel på ett varmt taks uppbyggnad kan ses i figur 1 [8]. 

 

Figur 1: Exempel på varmt tak på profilerad plåt från Paroc 

2.3.3 Låglutande tak 
Låglutande tak har en lutning mellan 1:16 till 1:4 och är en vanligt förekommande takkonstruktion vid 

byggnader för industrier när en vindsvåning inte behöver utnyttjas. En fördel med låglutande tak är 

att inga snöras eller istappar brukar förekomma [9]. 

Låglutande tak förutsätter att vatten inte blir kvarvarande på taket utan leds bort via avvattning, 

dessutom ska det vara helt vattentätt så vatten inte rinner igenom takkonstruktionen. Blir vatten 

kvarstående på taket en längre tid kan skada på takbetäckningen uppstå och även leda till att vatten 

börjar läcka igenom taket. Kvarstående vatten kan även skapa ojämn fördelning av last på taket vilket 

leder till att punktlaster uppstår som skapar en nedböjning som blir ogynnsam för takkonstruktionen 

[9]. 

En lösning för att få bukt med ovanstående problem är användandet av plåttak som bärs av en 

profilerad plåt under de ovanpåliggande skikten som brukar vara värmeisolering och tätskikt. 
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Tätskiktet kan utgöras på två vanliga sätt, ett genom att lägga ett tätt skikt direkt mot underlaget 

utan någon luftspalt, eller så kan det utgöras med en profilerad plåt under. En profilerad plåt under 

de ovanpåliggande skikten kan skapa utrymme för ventilation men brukar försummas [6]. 

 

2.4 Snö och is 
Snö som ligger på taket kan smälta genom solstrålning eller den värme som tillförs vid plusgrader 

utomhus. En annan faktor som kan starta snösmältning är att värmen som skapats inifrån tränger 

igenom och värmer upp takets ytteryta. Det kan även orsakas av snö som inte täcker hela taket. Hela 

takytan kan värmas upp om solen lyser på bara en del av taket och påbörjar snösmältning vid dom 

täckta delarna [7]. 

Genom kapillärsugning kan smältvatten sugas upp genom snöns luftporer och sedan där kylas ner 

tills is bildas. Detta leder till att isen kan stoppa vägen för avvattning och bilda större vattensamlingar 

på taket vilket i sin tur kan leda till oönskade deformationer på taket. Ett till problem som detta kan 

leda till är ifall det blir extremt kallt ute och vattnet fryser till stora isblock på taket vilket i sin tur kan 

slita sönder takbetäckningen och skada andra delar av konstruktionen [7]. 

Eftersom isskiktet deformeras med temperaturer så kan ett redan befintligt isskikt göra skada på 

taket ifall det inte åtgärdas. När temperatur stiger så kommer isskiktet att dra ihop sig och är då isen 

redan fast i takbeklädnaden, genom t.ex. vidhäftning, så kommer det uppstå dragpåkänningar som 

sliter söder takbeklädnaden. Dock så har dagens takbeklädnader stor hållfasthet vilket gör att detta 

inte är ett stort problem med dagens tak [7]. 

För beräkning av smältning av snö används formel (4) som beräknar den energi, E, det krävs för att 

höja ett materials temperatur med 1°C. 

 

𝐸 = 𝑐 ∗ 𝑚 ∗ ∆𝑇 (4) 

 

Där ∆𝑇 är temperaturskillnaden mellan de två ytorna på materialet, m är den massa som ska värmas 

och c är den specifika värmekapaciteten för materialet. Ska ett materials temperatur värmas flera 

grader måste den beräknade energi multipliceras [5]. 

2.5 WUFI 
WUFI är en programvara som redovisar värmetransport hos byggnader och byggnadsdelar. 

Värmeöverföringen är beroende av fuktinnehållet i ett material vilket gör att en byggnadsdels 

yttemperatur varierar kraftigt under ett år och är beroende av vädret. Tack vare att WUFI har tagit 

hänsyns till detta kan en realistisk beräkning göras på byggnadsdelar [10]. 

Klimatdata från olika städer, som exempelvis: utetemperatur, nederbörd, solstrålning, används för 

att fram resultat från simuleringarna. Detta gör att beräkningar kan göras väldigt lokalt för städer om 

den data som krävs finns.  
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3 Genomförande 
Utredningen kommer genomföras med beräkningar enligt formel 3 för att ta fram när det blir 0°C i 

snön och därmed risk för isbildning. Simuleringar i WUFI kommer att utföras för att få en bild av hur 

mycket snöns temperatur kommer att variera tillsammans med utetemperaturen och tjockleken på 

snön.  

Tjocklekar på takkonstruktionerna som utreds är 280, 300, 360 och 400 mm. Detta för att kunna se 

skillnad mellan en liten differens i tjocklek och större differenser. Snödjupet sattes upp till och med 

800mm, som enligt SMHI är det största snödjupet vid normala vinterklimat i området [11]. Totalt 

kommer fyra snödjup att utredas; 200, 400, 600 och 800 mm. Där främst 200 och 800 mm kommer 

att observeras. 

3.1 Takkonstruktionen 
Den takkonstruktion som kommer att användas vid genomförande av arbetet är Paroc Proof 

Taklamellsystem som är uppbyggt av material enligt tabell 1 [8]. 

Tabell 1: Ingående material i takkonstruktion. 

Tätskiktsmembran  Värmekonduktivitet [W/m*K] 

Paroc Rob 80 Takboard 0,038 

Paroc Rol 30 Taklamell 0,038 

XMV 012 Luft- och ångspärr - 

Paroc Robster 50 Stålunderlagsboard 0,036 

Profilerad plåt Bärande konstruktion - 

 

För Rob 80 och Robster 50 är tjockleken alltid 30 mm, Rol 30 är det isoleringsmaterial som varierar 

med takets tjocklek.  

U-värde för de olika takkonstruktionerna som utreds presenteras i tabell 2 [8]. 

Tabell 2: U-värden för takisoleringar. 

Takisoleringstjocklek [mm] U-värde [W/m²*K] 

280 0,132 

300 0,123 

360 0,103 

400 0,093 

 

3.2 Beräkningar 
För beräkningar av värmeflödet inifrån genom taket så kommer formel 1 att användas för att få fram 

hur mycket energi, J/s, som taket läcker på en kvadratmeter. Resultatet kommer även att redovisas i 

kJ/h. 

Vid stationärt tillstånd är rör sig temperaturförändringen linjärt genom materialet vilket leder till att 

linjär interpolering kan användas för att ta fram höjden för 0°C i snön. 

Beräkningar för takets yttemperatur görs med formel 3 och kommer redovisas i tabellform för varje 

isoleringstjocklek på taket. 

Då det inte finns ett exakt värde för värmekonduktiviteten i snö så kommer 0,10 W/m*K användas 

som en approximation [12]. 
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Beräkning av den energi som krävs för att värma den snömassa som hamnar under höjden för 0°C 

görs genom formel 2.4. Massan kommer då variera beroende på resultat från interpoleringen för 

höjden, där densiteten för snön kommer antas vara 100 kg/m³ [13], samt att temperaturskillnaden, 

∆𝑇, kommer att variera beroende på uteluften temperatur och takytans temperatur. Den specifika 

värmekapaciteten är 2090 J/Kg*K för snö [14]. 

En lista av utetempereraturer i Boden hämtas från SMHI och används för att utreda antal timmar per 

år det är vid specifika temperaturer. Dessa tempereraturer kommer att delas in i intervaller med 1℃ 

och gå från -1°C till -23°C. 

3.3 Tillämpning av WUFI 
WUFI används för att kunna jämföra resultaten med dom beräkningar som görs för att observera 

solens påverkan och hur fukten i konstruktionen kan påverkar värmeflödet genom taket. 

Simuleringar kommer att göras för flera olika tjocklekar på taket. 

Eftersom snö inte tas till hänsyn i WUFI kommer extra isolering läggas till för att skapa den isolerande 

effekt som snön har på taket. Samma värmekonduktivitet som i beräkningarna kommer att 

användas, 0,10 W/m*K. 

På grund av svårigheter att utläsa resultat från långa perioder av simuleringar i WUFI kommer april 

månad att redovisas i resultatet. April valdes på grund av temperaturer som var kring 0°C och därför i 

farozonen för isbildning. 

 

3.4 Input data till WUFI 
Den data som används för simuleringar i WUFI Pro där en del värden på material antas. 

3.4.1 Uppbyggnad 
Takkonstruktionen byggs upp i grunden med alla material enligt tabell 1 där endast taklamellen, 

Paroc Rol 30, kommer att varier i tjocklek beroende på vilket taktjocklek som ska simuleras. Snön 

kommer att byggas på taket som ett isoleringsskikt för att simulera snön. 

När materialdata för isoleringarna är begränsande så väljs liknande material i programmet och 

används. Den information som ändras är värmemotstånden och densitet som är kända för 

isoleringen. Snön ges värmeledningsförmågan 0,10 [W/m*K] och den specifika värmekapaciteten 

2090 J/kg*K [14] och densiteten 100 kg/m³ [13]. 

Byggfukten tas ingen hänsyn till eftersom en 3 års simulering kommer att göras och den kommer att 

hinna hamna i jämvikt med klimatet innan värdena tas. 

En bild av hur uppbyggnaden, inklusive vart monitorkamerorna sätts i snön, ser ut i WUFI Pro kan ses 

i figur 2. 
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Figur 2: Uppbyggnad av takkonstruktion med 200 mm snö ovanpå tak. 

 

3.4.2 Orientering/Lutning/Höjd 
Taket görs med lutningen 10° och riktas mot söder där den är mest utsatta riktningen för sol enligt 

klimatanalysen i WUFI. 

3.4.3 Ytövergångskoefficient 
Eftersom ingen takbeklädnad finns med i beräkningarna när snön ligger ovanpå kommer 1 cm av 

snön övre lager sättas in som takbeklädnad i programmet. Värmemotståndet för yttre taket ändras 

till 0,1 W/m²*K på grund av att snön kommer ligga på taket. För andra värden kommer 

standardvärden att behållas. 

3.4.4 Begynnelsevillkor  
Denna del berör relativfuktighet och temperatur i byggnadsdel vid start av simuleringen vilket 

kommer att behållas till standardvärden eftersom simuleringen kommer att göras i 3 år och den 

kommer att hinna hamna i jämvikt innan värden läses av. 

3.4.5 Tid/Profil 
Beräkningsperioden kommer att vara 2018-01-01 till och med 2020-01-01. Detta för att byggfukt inte 

ska påverka simuleringen.  

3.4.6 Numerik 
Inga ändringar görs under numerik, alla standardvärden behålls. 
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3.4.7 Klimat 
Den klimatfil som används är för Luleå, som är den närmaste plats som finns i närheten av Boden, 

med ett avstånd på ca. 35 km, där medeltemperaturen mellan 1995 – 2005 och är framtagen av LTH, 

Lunds Universitet. För inomhus så används även där Luleås klimatdata och ISO 13788 som har en 

konstant temperatur på 20°C. I figur 3 visas den klimatfil som användes där temperatur, relativa 

fuktigheten och globala strålningen för Luleå kan ses. 

 

Figur 3: Klimatfil för Luleå. 
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4 Resultat 
Resultat för genomförandet redovisas i tabeller för varje takkonstruktion. För varje isoleringstjocklek 

redovisas tabeller med takytans temperatur vid varierande utetemperatur. Energi för snösmältning 

tillsammans med värmetransport genom taket kommer även att redovisas. Diagram från WUFI för 

snödjupen 0,2 och 0,8 meter redovisas. Diagram för 0,4 och 0,6 meter finns i bilaga 1 till 4. 

4.1 Takisolering: 280 mm 
Takkonstruktion enligt tabell 1, som återfinns i kapitel 3.1. Isoleringstjockleken är 280 mm där Rol 30 

är 220 mm medans Robster 50 och Rob 80 har sina standardmått. 

Tabell 3 visar hur temperaturen på takets yta varierar tillsammans med uteluftenstemperatur. Dom 

markerade rutorna är där takets yta är plusgrader och risk finns för smältning av snö. Dom olika 

snödjupen visar hur risken för snösmältning även finns för lägre temperaturer. 

Tabell 3: Yttemperatur vid olika snödjup och utetemperaturer för takisolering med 280 mm. 

  Snödjup (mm):  

 200 400 600 800 

Tu, ute [℃] Ty, yta [℃] 

1 5,06 7,64 9,47 10,82 

0 4,27 6,99 8,91 10,34 

-1 3,48 6,34 8,36 9,86 

-2 2,70 5,69 7,80 9,37 

-3 1,91 5,04 7,25 8,89 

-4 1,13 4,39 6,70 8,41 

-5 0,34 3,74 6,14 7,92 

-6 -0,45 3,09 5,59 7,44 

-7 -1,23 2,44 5,03 6,96 

-8 -2,02 1,79 4,48 6,48 

-9 -2,81 1,14 3,92 5,99 

-10 -3,59 0,49 3,37 5,51 

-11 -4,38 -0,16 2,82 5,03 

-12 -5,17 -0,81 2,26 4,54 

-13 -5,95 -1,46 1,71 4,06 

-14 -6,74 -2,11 1,15 3,58 

-15 -7,53 -2,76 0,60 3,09 

-16 -8,31 -3,41 0,04 2,61 

-17 -9,10 -4,06 -0,51 2,13 

-18 -9,88 -4,71 -1,06 1,64 

-19 -10,67 -5,36 -1,62 1,16 

-20 -11,46 -6,01 -2,17 0,68 

-21 -12,24 -6,66 -2,73 0,20 

-22 -13,03 -7,31 -3,28 -0,29 

-23 -13,82 -7,96 -3,84 -0,77 
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Tabell 4 visar den energi som krävs för att smälta snömängden som ligger på taket vid given 

temperatur. Den energi som redovisas för varje snödjup är den energi som krävs för att smälta 

snömassan som ligger under höjden för 0°C. Till höger visas den värmeenergi i J/s som tagits fram 

med formel 1 och U-värde från tabell 2 i kapitel 3.1. 

Tabell 4: Energi och höjd vid 0°C i mm för 280 mm takisolering. 

Snödjup: 200 400 600 800   

Tu, ute [℃] 
E 

[kJ] 
h vid 
0℃ 

E 
[kJ] 

h vid 
0℃ 

E 
[kJ] 

h vid 
0℃ 

E 
[kJ] 

h vid 
0℃ kJ/h J/s 

-1 146 155 530 346 1048 536 1648 726 10,0 2,77 

-2 226 115 952 296 1957 478 3134 659 10,5 2,90 

-3 240 78 1265 251 2728 424 4459 598 10,9 3,04 

-4 188 44 1469 209 3359 376 5623 542 11,4 3,17 

-5 71 13 1565 171 3851 331 6625 491 11,9 3,30 

-6   1551 136 4204 289 7465 443 12,4 3,43 

-7   1429 103 4418 251 8144 399 12,8 3,56 

-8   1198 73 4493 215 8661 358 13,3 3,70 

-9   859 45 4429 182 9017 320 13,8 3,83 

-10   411 19 4227 151 9211 284 14,3 3,96 

-11     3885 122 9244 251 14,7 4,09 

-12     3404 95 9115 220 15,2 4,22 

-13     2784 70 8825 190 15,7 4,36 

-14     2025 46 8373 163 16,2 4,49 

-15     1126 23 7759 137 16,6 4,62 

-16     89 2 6984 112 17,1 4,75 

-17       6048 89 17,6 4,88 

-18       4950 67 18,1 5,02 

-19       3690 46 18,5 5,15 

-20       2269 26 19,0 5,28 

-21       687 7 19,5 5,41 
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Figur 4 visar resultatet från simuleringen i WUFI Pro av april månad med 0,2 m snö ovanpå taket. 

 

Figur 4: 280 mm takisolering med 200 mm snödjup för april månad. 

 

Figur 5 visar resultatet från simuleringen i WUFI Pro av april månad med 0,8 m snö ovanpå taket. 

 

Figur 5: 280 mm takisolering med 800 mm snödjup för april månad. 
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4.2 Takisolering: 300 mm 
Takkonstruktion enligt tabell 1, som återfinns i kapitel 3.1. Isoleringstjockleken är 300 mm där Rol 30 

är 240 mm medans Robster 50 och Rob 80 har sina standardmått. 

Tabell 5 visar hur temperaturen på takets yta varierar tillsammans med uteluftenstemperatur. Dom 

markerade rutorna är där takets yta är plusgrader och risk finns för smältning av snö. Dom olika 

snödjupen visar hur risken för snösmältning även finns för lägre temperaturer. 

Tabell 5: Yttemperatur vid olika snödjup och utetemperaturer för takisolering med 300 mm. 

  Snödjup (mm):  

 200 400 600 800 

Tu, ute [℃] Ty, yta [℃] 

1 4,85 7,36 9,15 10,50 

0 4,05 6,69 8,58 10,00 

-1 3,25 6,02 8,01 9,50 

-2 2,45 5,36 7,44 9,00 

-3 1,66 4,69 6,87 8,50 

-4 0,86 4,03 6,30 8,00 

-5 0,06 3,36 5,73 7,50 

-6 -0,74 2,70 5,15 7,00 

-7 -1,53 2,03 4,58 6,50 

-8 -2,33 1,37 4,01 6,00 

-9 -3,13 0,70 3,44 5,50 

-10 -3,93 0,03 2,87 5,00 

-11 -4,73 -0,63 2,30 4,50 

-12 -5,52 -1,30 1,73 4,00 

-13 -6,32 -1,96 1,16 3,50 

-14 -7,12 -2,63 0,59 3,00 

-15 -7,92 -3,29 0,02 2,50 

-16 -8,71 -3,96 -0,56 2,00 

-17 -9,51 -4,62 -1,13 1,50 

-18 -10,31 -5,29 -1,70 1,00 

-19 -11,11 -5,96 -2,27 0,50 

-20 -11,90 -6,62 -2,84 0,00 

-21 -12,70 -7,29 -3,41 -0,50 

-22 -13,50 -7,95 -3,98 -1,00 

-23 -14,30 -8,62 -4,55 -1,50 
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Tabell 6 visar den energi som krävs för att smälta snömängden som ligger på taket vid given 

temperatur. Den energi som redovisas för varje snödjup är den energi som krävs för att smälta 

snömassan som ligger under höjden för 0°C. Till höger visas den värmeenergi i J/s som tagits fram 

med formel 1 och U-värde från tabell 2 i kapitel 3.1 

Tabell 6: Energi och höjd vid 0°C i mm för 300 mm takisolering. 

Snödjup: 200 400 600 800   

Tu, ute [℃] 
E 

[kJ] 
h vid 
0℃ 

E 
[kJ] 

h vid 
0℃ 

E 
[kJ] 

h vid 
0℃ 

E 
[kJ] 

h vid 
0℃ kJ/h J/s 

-1 136 153 504 343 1004 533 1589 724 9,3 2,58 

-2 205 110 896 291 1866 473 3010 655 9,7 2,71 

-3 208 71 1177 244 2584 418 4264 591 10,2 2,83 

-4 143 35 1347 201 3158 367 5351 533 10,6 2,95 

-5 13 2 1405 161 3590 320 6271 480 11,1 3,08 

-6   1353 124 3878 277 7024 431 11,5 3,20 

-7   1188 90 4023 237 7609 385 12,0 3,32 

-8   913 58 4025 200 8027 343 12,4 3,44 

-9   527 29 3884 166 8278 303 12,8 3,57 

-10   29 1 3600 134 8362 267 13,3 3,69 

-11     3172 104 8279 232 13,7 3,81 

-12     2601 76 8028 200 14,2 3,94 

-13     1887 49 7611 170 14,6 4,06 

-14     1030 24 7026 141 15,1 4,18 

-15     30 1 6274 114 15,5 4,31 

-16       5355 89 15,9 4,43 

-17       4268 65 16,4 4,55 

-18       3015 42 16,8 4,67 

-19       1594 21 17,3 4,80 

-20       6 0,1 17,7 4,92 
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Figur 6 visar resultatet från simuleringen i WUFI Pro av april månad med 0,2 m snö ovanpå taket. 

 

Figur 6: 300 mm takisolering med 200 mm snödjup för april månad. 

 

Figur 7 visar resultatet från simuleringen i WUFI Pro av april månad med 0,8 m snö ovanpå taket. 

 

Figur 7: 300 mm takisolering med 800 mm snödjup för april månad. 
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4.3 Takisolering: 360 mm 
Takkonstruktion enligt tabell 1, som återfinns i kapitel 3.1. Isoleringstjockleken är 360 mm där Rol 30 

är 300 mm medans Robster 50 och Rob 80 har sina standardmått. 

Tabell 7 visar hur temperaturen på takets yta varierar tillsammans med uteluftenstemperatur. Dom 

markerade rutorna är där takets yta är plusgrader och risk finns för smältning av snö. Dom olika 

snödjupen visar hur risken för snösmältning även finns för lägre temperaturer. 

Tabell 7: Yttemperatur vid olika snödjup och utetemperaturer för takisolering med 360 mm. 

  Snödjup (mm):  

 200 400 600 800 

Tu, ute [℃] Ty, yta [℃] 

1 4,32 6,62 8,33 9,65 

0 3,50 5,92 7,72 9,11 

-1 2,67 5,21 7,10 8,56 

-2 1,85 4,51 6,49 8,02 

-3 1,02 3,80 5,87 7,47 

-4 0,20 3,10 5,26 6,93 

-5 -0,63 2,40 4,64 6,38 

-6 -1,45 1,69 4,03 5,84 

-7 -2,28 0,99 3,42 5,29 

-8 -3,10 0,28 2,80 4,75 

-9 -3,93 -0,42 2,19 4,20 

-10 -4,75 -1,13 1,57 3,66 

-11 -5,58 -1,83 0,96 3,12 

-12 -6,40 -2,53 0,34 2,57 

-13 -7,23 -3,24 -0,27 2,03 

-14 -8,05 -3,94 -0,88 1,48 

-15 -8,88 -4,65 -1,50 0,94 

-16 -9,70 -5,35 -2,11 0,39 

-17 -10,53 -6,06 -2,73 -0,15 

-18 -11,35 -6,76 -3,34 -0,70 

-19 -12,18 -7,46 -3,96 -1,24 

-20 -13,00 -8,17 -4,57 -1,79 

-21 -13,83 -8,87 -5,18 -2,33 

-22 -14,65 -9,58 -5,80 -2,88 

-23 -15,48 -10,28 -6,41 -3,42 
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Tabell 8 visar den energi som krävs för att smälta snömängden som ligger på taket vid given 

temperatur. Den energi som redovisas för varje snödjup är den energi som krävs för att smälta 

snömassan som ligger under höjden för 0°C. Till höger visas den värmeenergi i J/s som tagits fram 

med formel 1 och U-värde från tabell 2 i kapitel 3.1. 

Tabell 8: Energi och höjd vid 0°C i mm för 360 mm takisolering. 

Snödjup: 200 400 600 800   

Tu, ute [℃] 
E 

[kJ] 
h vid 
0℃ 

E 
[kJ] 

h vid 
0℃ 

E 
[kJ] 

h vid 
0℃ 

E 
[kJ] 

h vid 
0℃ kJ/h J/s 

-1 112 146 436 336 890 526 1432 716 7,8 2,16 

-2 155 96 754 277 1627 459 2681 640 8,2 2,27 

-3 129 51 954 224 2209 397 3748 571 8,5 2,37 

-4 33 10 1036 175 2637 341 4633 507 8,9 2,47 

-5   1001 130 2912 289 5336 449 9,3 2,58 

-6   848 88 3032 241 5857 395 9,6 2,68 

-7   577 49 2998 197 6196 344 10,0 2,78 

-8   189 14 2810 156 6353 298 10,4 2,88 

-9     2468 117 6327 255 10,8 2,99 

-10     1972 82 6119 214 11,1 3,09 

-11     1322 48 5730 177 11,5 3,19 

-12     518 17 5158 141 11,9 3,30 

-13       4403 108 12,2 3,40 

-14       3467 77 12,6 3,50 

-15       2349 47 13,0 3,61 

-16       1048 19 13,3 3,71 
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Figur 8 visar resultatet från simuleringen i WUFI Pro av april månad med 0,2 m snö ovanpå taket. 

 

Figur 8: 360 mm takisolering med 200 mm snödjup för april månad. 

 

Figur 9 visar resultatet från simuleringen i WUFI Pro av april månad med 0,8 m snö ovanpå taket. 

 

Figur 9: 360 mm takisolering med 800 mm snödjup för april månad. 
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4.4 Takisolering: 400 mm 
Takkonstruktion enligt tabell 1, som återfinns i kapitel 3.1. Isoleringstjockleken är 400 mm där Rol 30 

är 340 mm medans Robster 50 och Rob 80 har sina standardmått. 

Tabell 9 visar hur temperaturen på takets yta varierar tillsammans med uteluftenstemperatur. Dom 

markerade rutorna är där takets yta är plusgrader och risk finns för smältning av snö. Dom olika 

snödjupen visar hur risken för snösmältning även finns för lägre temperaturer. 

Tabell 9: Yttemperatur vid olika snödjup och utetemperaturer för takisolering med 400 mm. 

  Snödjup (mm):  

 200 400 600 800 

Tu, ute [℃] Ty, yta [℃] 

1 4,05 6,22 7,87 9,16 

0 3,21 5,49 7,23 8,59 

-1 2,37 4,77 6,59 8,02 

-2 1,53 4,04 5,95 7,45 

-3 0,69 3,32 5,31 6,88 

-4 -0,15 2,59 4,67 6,31 

-5 -0,99 1,87 4,04 5,74 

-6 -1,83 1,14 3,40 5,17 

-7 -2,67 0,42 2,76 4,60 

-8 -3,51 -0,31 2,12 4,03 

-9 -4,35 -1,04 1,48 3,46 

-10 -5,18 -1,76 0,84 2,89 

-11 -6,02 -2,49 0,21 2,32 

-12 -6,86 -3,21 -0,43 1,75 

-13 -7,70 -3,94 -1,07 1,18 

-14 -8,54 -4,66 -1,71 0,61 

-15 -9,38 -5,39 -2,35 0,04 

-16 -10,22 -6,11 -2,99 -0,53 

-17 -11,06 -6,84 -3,63 -1,10 

-18 -11,90 -7,56 -4,26 -1,67 

-19 -12,74 -8,29 -4,90 -2,24 

-20 -13,58 -9,01 -5,54 -2,81 

-21 -14,42 -9,74 -6,18 -3,38 

-22 -15,26 -10,47 -6,82 -3,95 

-23 -16,10 -11,19 -7,46 -4,52 
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Tabell 10 visar den energi som krävs för att smälta snömängden som ligger på taket vid given 

temperatur. Den energi som redovisas för varje snödjup är den energi som krävs för att smälta 

snömassan som ligger under höjden för 0°C. Till höger visas den värmeenergi i J/s som tagits fram 

med formel 1 och U-värde från tabell 2 i kapitel 3.1. 

Tabell 10: Energi och höjd vid 0°C i mm för 400 mm takisolering. 

Snödjup (mm): 200 400 600 800   

Tu, ute [℃] 
E 

[kJ] 
h vid 
0℃ 

E 
[kJ] 

h vid 
0℃  

E 
[kJ] 

h vid 
0℃ 

E 
[kJ] 

h vid 
0℃ kJ/h J/s 

-1 99 141 399 331 826 521 1342 711 7,0 1,95 

-2 128 87 676 268 1493 449 2493 631 7,4 2,05 

-3 87 37 832 210 1999 383 3453 557 7,7 2,14 

-4   867 157 2345 323 4222 490 8,0 2,23 

-5   780 109 2531 268 4801 428 8,4 2,33 

-6   572 64 2557 217 5189 370 8,7 2,42 

-7   243 22 2422 170 5386 317 9,0 2,51 

-8     2128 126 5393 268 9,4 2,60 

-9     1673 85 5209 222 9,7 2,70 

-10     1058 47 4834 179 10,0 2,79 

-11     283 11 4269 139 10,4 2,88 

-12       3513 102 10,7 2,98 

-13       2566 67 11,0 3,07 

-14       1428 33 11,4 3,16 

-15       100 2 11,7 3,26 
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Figur 10 visar resultatet från simuleringen i WUFI Pro av april månad med 0,2 m snö ovanpå taket. 

 

Figur 10: 400 mm takisolering med 200 mm snödjup för april månad. 

 

Figur 11 visar resultatet från simuleringen i WUFI Pro av april månad med 0,8 m snö ovanpå taket. 

 

Figur 11: 400 mm takisolering med 800 mm snödjup för april månad. 
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4.5 Analys av resultat 
Vid studie av tabellerna för takytans temperatur syns en skillnad mellan takkonstruktionerna vid olika 

tjocklekar. Vid kontroll av samma snödjup, 800 mm, så visar en skillnad på 6°C mellan det minsta 

taket på 280 mm och tjockaste på 400 mm. Detta motsvarar 304 timmar, ca 12,7 dagar, när risk för 

isbildning finns på tak.  

Observerar man mindre förändringar i takets tjocklek ser man inte några större förändringar på 

antalet timmar där risken för isbildning finns. För takisolering med 280 och 300 mm tjocklek börjar 

först skillnaden märkas vid snödjup på 600 och 800 mm. Där skillnaden i timmar är 49 timmar enligt 

tabell 11 som visar en sammanställning av tabell 12, som finns i bilaga 5, indelat i totala timmar med 

risk för isbildning. 

Tabell 11: Redovisning av antal timmar när is kan bildas beroende på snödjup och takisoleringstjocklek i mm. 

Takisolering Snödjup 200  400 600 800 

280 1666 2642 3105 3362 

300 1666 2642 3058 3313 

360 1414 2338 2856 3105 

400 1082 2146 2757 3058 

 

Den största skillnaden för isbildning man kan utläsa från resultatet är att snödjupen spelar en kritisk 

roll 

Tabellerna med höjd för 0°C över taket visar att temperaturer i luften påverkar höjden. Vid varmare 

temperaturer i luften kommer höjden vid 0°C att befinna sig högre upp än vid lägre temperaturer. 

Detta medför att det finns möjlighet för en större massa snö att smälta men även att en större 

värmeenergi genom taket krävs för att smälta denna mängd. Från tabellerna kan det utläsas att det 

krävs i flesta fall flera timmar för att smälta all den snö som befinner sig under höjden. 

Takisoleringens betydelse visas tydligt när man studerar energin som tar sig genom taket i tabellerna. 

Vid 280 mm isolering ligger värmen genom taket på 10 kJ/h medans en isolering på 400 mm ligger 

den på 7 kJ/h vid en utetemperatur på -1°C.  

Graferna som tagits fram från WUFI Pro visar hur temperaturen på snön mot taket inte följer snön 

som är utvändig exakt utan har en fördröjning. Mellan takens olika tjocklekar kan en liten skillnad på 

snö mot takets temperatur utläsas. Som väntat har dom tjockare takkonstruktionerna en mindre 

förändring vid snö mot tak medans snön som är utvändig har knappt nån skillnad alls och följer 

uteluftens temperatur med. Simuleringarna för 400 och 600 mm kan ses i bilagor. 

Snödjupets påverkan av temperaturer vid taket kan utläsas från graferna. Med ett snödjup på 200 

mm följer snö mot takets temperatur den utvändiga snön mycket nära, medans vid 800 mm syns en 

stor temperaturförändring i snön. Detta är något som ses på alla grafer oberoende på takets tjocklek. 

 

  



24 
 

5 Diskussion  
Även fast resultatet skiljer sig stort åt bör verkligheten ligga nånstans där emellan. Beräkningarna tar 

ej hänsyn till temperaturer som varier snabbt och stort medans simuleringarna hade en del 

antaganden om snön egenskaper som påverka slutresultatet. 

 

5.1 Metoddiskussion 
Många av dom värden som användes för beräkningarna antogs på grund av att snö är ett material 

som är svårt att räkna på när det varierar mycket med temperaturen och dess densitet. 

Värmemotståndet för snön varierar från 0,05 – 0,25 m²*K/W, i och med detta görs antaget att 

nyfallen snö har ett lägre värde än snö som legat kvar längre eller har utsatts för temperaturer över 

0°C. Vilket betyder att ett mer korrekt värde för snö bör variera med andra faktorer. Dessa 

beräkningar ger resultat från ett konstant värde på snön. 

Beräkningarna gjordes även för stationära tillstånd vilket inte riktigt speglar verkligheten. Klimatdata 

som hämtades med temperaturen i Luleå visar hur temperaturen väldigt sällan är konstant och 

varierar kraftigt över dagarna, speciellt på nätterna. Även i simuleringsgraferna från WUFI Pro visar 

hur temperaturen ständigt varierar under dagarna. 

Problemet med simuleringarna var att programmet inte tog hänsyn till smältning och frysning av snö. 

Isolering med snös värmemotstånd sattes in i programmet med olika tjocklekar för att simulera 

effekterna av snö. 

 

5.2 Resultatdiskussion 
Resultaten från beräkningarna och WUFI skiljde sig åt ganska mycket. Detta beror stor del på att 

beräkningarna endast tog hänsyn till stationärt tillstånd medans WUFI hade resultat som varierade 

tillsammans med temperaturändringarna utomhus.  

Snödjupet på ett låglutande tak brukar sällan vara helt jämt. När snödjupet på taket spelar en väldigt 

stor roll vid isbildning är det svårare att säga exakt när detta sker ifall snödjup på taket varierar. Detta 

är vanligt på låglutande tak då vinden påverkar snöfördelning mycket. Vanligt är också att snö blåser 

upp mot ventilationstrummor m.m. och samlar upp snö vilket kan skapa stora snödjup som leder till 

isbildning. 

Antalet timmar med risk för isbildning kan även visa timmar när snö inte befinner sig på taket. 
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6 Slutsats 
Utredningen visar att isoleringstjockleken har en betydelse vid isbildning på tak. Det går inte helt att 

utesluta risk för isbildning på dom undersökta takkonstruktionerna även fast den går att reducera. 

Risken för att det är värmen som smälter all den snö som ligger på taket är liten och kräver flera 

timmar vid konstant temperatur. Detta är dock något som skulle behöva utredas vidare med tanke 

på vattnets effekt på värmetransporten och snöns varierande värmemotstånd. 

Även fast takisoleringens tjocklek påverkar taket så visade utredningen att underhåll för borttagning 

av snö kan vara kritisk för att undvika förutsättningar för isbildning. Snö upp emot 800 mm visar stor 

risk för isbildning vid vissa temperaturer. Då detta är något som vanligen kan hända på låglutande tak 

finns det en sannolikhet att detta är en orsak till isbildning.  

Orsaken till isbildningen på taken i Boden bör inte ha orsakats av värme genom taket. En möjlig orsak 

till isbildning kan vara köldbryggor, till exempel: dåligt utförande av takkonstruktion. Detta är dock 

något som skulle behöva utredas. 
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8 Bilagor 
• Bilaga 1: Graf från WUFI simulering med 280 mm takisolering. 

• Bilaga 2: Graf från WUFI simulering med 300 mm takisolering. 

• Bilaga 3: Graf från WUFI simulering med 360 mm takisolering. 

• Bilaga 4: Graf från WUFI simulering med 400 mm takisolering. 

• Bilaga 5: Tabell över temperaturtimmar för Boden. 

8.1 Bilaga 1 
WUFI simuleringar för 400 och 600 mm snödjup på tak med 280 mm takisolering. 

Figur 12 visar resultatet från simuleringen i WUFI Pro av april månad med 400 mm snö ovanpå taket. 

 

Figur 12: 280 mm takisolering med 400 mm snödjup för april månad. 

 

Figur 13 visar resultatet från simuleringen i WUFI Pro av april månad med 600 mm snö ovanpå taket. 

 

Figur 13: 280 mm takisolering med 600 mm snödjup för april månad. 
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8.2 Bilaga 2 
WUFI simuleringar för 400 och 600 mm snödjup på tak med 300 mm takisolering. 

Figur 14 visar resultatet från simuleringen i WUFI Pro av april månad med 400 mm snö ovanpå taket. 

 

Figur 14: 300 mm takisolering med 400 mm snödjup för april månad. 

 

Figur 15 visar resultatet från simuleringen i WUFI Pro av april månad med 600 mm snö ovanpå taket. 

 

Figur 15: 300 mm takisolering med 600 mm snödjup för april månad. 
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8.3 Bilaga 3 
WUFI simuleringar för 400 och 600 mm snödjup på tak med 360 mm takisolering. 

Figur 16 visar resultatet från simuleringen i WUFI Pro av april månad med 400 mm snö ovanpå taket. 

 

Figur 16: 360 mm takisolering med 400 mm snödjup för april månad. 

 

Figur 17 visar resultatet från simuleringen i WUFI Pro av april månad med 600 mm snö ovanpå taket. 

 

Figur 17: 360 mm takisolering med 600 mm snödjup för april månad. 
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8.4 Bilaga 4 
WUFI simuleringar för 400 och 600 mm snödjup på tak med 400 mm takisolering. 

Figur 18 visar resultatet från simuleringen i WUFI Pro av april månad med 400 mm snö ovanpå taket. 

 

Figur 18: 400 mm takisolering med 400 mm snödjup för april månad. 

 

Figur 19 visar resultatet från simuleringen i WUFI Pro av april månad med 600 mm snö ovanpå taket.  

 

Figur 19: 400 mm takisolering med 600 mm snödjup för april månad. 
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8.5 Bilaga 5 
Tabell 12 redovisar antal timmar, och dygn, för temperaturer i Boden under 2017. 

Tabell 12: Temperaturtimmar i Boden under år 2017 

Temperatur Timmar Dygn 

-1 496 20,7 

-2 293 12,2 

-3 293 12,2 

-4 332 13,8 

-5 252 10,5 

-6 240 10,0 

-7 240 10,0 

-8 192 8,0 

-9 139 5,8 

-10 165 6,9 

-11 115 4,8 

-12 99 4,1 

-13 90 3,8 

-14 58 2,4 

-15 54 2,3 

-16 47 2,0 

-17 56 2,3 

-18 54 2,3 

-19 44 1,8 

-20 54 2,3 

-21 49 2,0 

 


