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Sammanfattning 

Vid restaureringen av en äldre byggnad finns ett flertal faktorer, utöver tekniska egenskapskrav, som är 

nödvändiga att ta i beaktande för att lyckas tillgodose en lämplig utformning. Byggnadens historia och 

dess tekniska konstruktion kan nämligen utgöra ett särskilt värde. Byggnadsvården är den disciplin inom 

samhällsutvecklingen som förespråkar varsamt underhåll och bevarande av byggnader, med respekt för 

byggnadernas originalitet och ursprung. Denna studie syftar till att utreda hur restaureringen av en äldre 

byggnad utförs i enlighet med goda byggnadsvårdsprinciper enligt denna disciplin, med ambitionen att 

undersöka såväl tekniska-, som kulturella- och arkitektoniska aspekter. Utöver byggnadsvården nyttjas 

även disciplinen byggnadsfysik, med vars teori, syftet har varit att bistå undersökningen med tekniskt 

beräkningsunderlag.  

 

För att uppnå syftet med studien bedrevs dels en litteraturundersökning understödd av personlig 

kommunikation med restaureringsaktörer, dels en fuktsäkerhetsprojektering. Litteraturundersökningen 

undersökte dels vilken gällande rätt och vilka föreskrifter som var relevanta att ta i beaktande för att 

besvara studiens syfte, dels hur detta förslagsvis kan ske i praktiken. Dessutom undersöktes med 

litteraturundersökningen huruvida traditionell byggnadskonst är kompatibel med den moderna 

byggnadskonsten, avseende när dessa samverkar under en restaureringsprocess. 

 

Fuktsäkerhetsprojekteringen utredde hur restaureringen av den äldre byggnaden kunde utföras med god 

diffusionsbeständighet. Detta genom att föreslå fyra alternativa invändiga tilläggsisoleringar för 

byggnaden. Alternativen analyserades avseende deras respektive fukt- och värmetekniska prestanda, för 

att sedermera jämföras. Analysen bedrevs med dels handberäkningar inom praktisk byggnadsfysik, dels 

datorstödd analys med fuktberäkningsprogrammet WUFI® PRO 6.2 (WUFI® 2019). 

 

Studien visar på att restaureringen av en äldre byggnad är en komplicerad process, där gällande rätt och 

föreskrifter kan anses svårtolkade vid dess tillämpningar. Det kan dock anses som att varsamhetskravet, 

vilket stadgas enligt 8 kap. 17 § Plan- och bygglag (2010:900) (PBL) äger företräde. Det kan vidare 

anses som att det är byggherrens egna ambition som är central för hur restaureringen bedrivs avseende 

god byggnadsvårdetik, för att utföra en restaurering enligt goda byggnadsvårdsprinciper är må hända 

företrädesberättigat enligt gällande rätt och föreskrifter, men det är en komplicerad process att bedriva i 

en modern samtid. 

 

Fuktsäkerhetsprojekteringen visade att samtliga av de föreslagna alternativen för restaureringen innebar 

energieffektivisering, men att deras diffusionsbeständiga egenskaper varierade. Det visade också på att 

de beräkningar som utförts för hand och med datorstöd var till stor del överensstämmande. Det alternativ 

som var bäst ur byggnadsvårdsetisk fråga blev det slutligen föreslagna, vilket var en invändig 

tilläggsisolering med cellulosaisolering utan diffusionsplast i konstruktionen. De hygroskopiska 

egenskaperna hos cellulosan förmodades säkerställa konstruktionens diffusionsbeständighet.  
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Abstract 

During the restoration of an older building there are several factors, besides technical requirements, that 

are necessary to consider in order to succeed in achieving a suitable design. This relates to the fact that 

the history of the building and its technical construction could eventually imply a particular value. In 

social development, building preservation is the discipline that advocates careful maintenance and 

preservation of buildings, with respect for their originality and origin. This study aims to investigate 

how the restoration of an older building is carried out in accordance with good building restoration 

principles according to this discipline, with the ambition to investigate both technical-, as well as 

cultural- and architectural aspects. In addition to building preservation, the discipline of building physics 

is also used, with the purpose to assist the study with a technical calculation basis. 

 

In order to achieve the purpose of the study, a literature study supported by personal communication 

with restoration actors was conducted, as well as a moisture safety design. The literature study examined 

valid law and the regulations that were relevant to consider in order to achieve the aim of the study, and 

partly how this can be done in practice. In addition, the literature study investigated whether traditional 

building art is compatible with the modern building art, as they do meet during a restoration process. 

 

The moisture safety design investigated how the restoration of the older building could be conducted 

with good thermal- and moisture resistance. This was done by proposing four alternative internal 

additional insulations for the building. The alternatives were then analyzed for their respective moisture 

and heat technical performance and subsequently compared. The analysis was conducted with both hand 

calculations based on practical building physics, as well as with computer-aided analysis with the 

moisture calculation program WUFI® PRO 6.2 (WUFI® 2019). 

 

The study shows that the process of restoring an older building is a complicated process, where valid 

law and regulations can be considered difficult to interpret. However, it can be considered that 

the requirement for caution, as stipulated in chapter 8, 17 § Plan- och bygglag (2010:900) (PBL) takes 

precedence. Furthermore, the developer´s own ambition can be argued to be central to how the 

restoration is conducted, since achieving a restoration result according to good building preservation 

principles, is a difficult undertaking in a modern contemporary. 

 

The moisture safety design showed that all the proposed alternatives for the restoration meant energy 

efficiency, but their thermal- and moisture resistance properties varied. It also showed that the 

calculations performed by hand and with computer support were consistent at large. The alternative that 

was best from a building preservation point of view was finally proposed, which was an interior 

additional insulation with cellulose insulation without diffusion plastic in the construction. The 

hygroscopic properties of the cellulose were believed to ensure the diffusion resistance of the 

construction. 
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Förkortningar 

WUFI® PRO 6.2. Fuktberäkningsprogram från Fraunhofer Institut für Bauphysik. 

RAÄ  Riksantikvarieämbetet. 

PBL  Plan- och bygglag (2010:900). 

EPS  Expanderad Polystyren. 

XPS  Extruderad Polystyren. 

PIR  Polyisocyanurat. 

U-värde  Värmegenomgångskoefficient [W/m2K]. 

RF  Relativ Fuktighet [%]. 

SMHI  Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut. 

BBR  Boverkets föreskrifter (BFS) 2011:6. 

BEN  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens 

energianvändning vid normalt brukande och normalår (BFS 2016:12). 
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1 Introduktion 

 

1.1 Problembakgrund 

Krav på ekonomisk tillväxt med pressade tidplaner, tekniska egenskapskrav motsvarande dagens 

klimatmål och moderna byggsystem, ja många och företrädesberättigade är de faktorer som gör det 

besvärligt att bevara de kulturvärden som utgörs av landets äldre byggnader. För hur kan den moderna 

byggindustrin med det rådande företagsklimatet (ja även med det globala klimatet i åtanke för den delen) 

främja god byggnadsvård i realiteten? Där syftet blir att lägga tid och pengar på att i närmsta mån 

återställa de byggnader som motsvarar en daterad samhällsbild, och vars utformning bygger på 

inaktuella byggnormer. 

 

Intentionen med denna studie är att tillgodose läsaren med en känsla av medvetenhet, och en 

grundläggande kunskap om den interdisciplinära problematik som restaureringen av en äldre byggnad 

kan innebära. För en restaurering av en byggnad kan, beroende på objekt, innebära väsensskilda avsteg 

från de åtgärder som vidtas under en traditionell renovering. Att restaurera en byggnad syftar i större 

utsträckning till att återställa en byggnad med dess kulturhistoriska värden i beaktande, medan en 

renovering främst syftar till att återställa en byggnads tekniska funktion. De frågeställningar som uppstår 

under en restaurering är alltså inte främst av teknisk natur, utan bottnar i synnerhet i kulturhistoriska och 

arkitektoniska värderingar. En utgångspunkt för studien är att restaureringen av äldre byggnader 

innefattar en förprojektering som utförs interdisciplinärt, mellan företrädare för disciplinerna teknisk 

vetenskap, konst och form, och samhälls- och byggnadshistoria. Att bedriva en sådan mångdisciplinerad 

projektering kan förmodas innebära ett omfattande åtagande, och följaktligen ökade kostnader – varför 

restaureringens kvalitet eventuellt riskerar att bli lidande i realiteten. Kanske utförs i praktiken 

renoveringar av äldre byggnader, när syftet är att restaurera dem?  

 

Denna studie undersöker restaureringen av en äldre byggnad med fokus på den interdisciplinära 

problematik som presenterats. Underlaget för studien utgörs av projekteringen för framtida fukt- och 

temperaturförloppsförhållanden efter en planerad invändig tilläggsisolering. Studien har genomförts 

med avsikt att vara interdisciplinär i sitt angrepssätt, med hypotesen att en god byggnadsvårdande åtgärd 

endast kan uppnås ifall projekteringen tar i beaktande de krav som ställs enligt vardera disciplinen. 

 

1.2 Syfte och ambition 

Syftet med studien är att med ett interdisciplinärt angreppssätt leverera dels ett projekteringsunderlag 

för fukt- och temperaturförhållanden i konstruktionsdelar, dels en övergripande antikvarisk utredning 

under en restaureringsprocess. Restaureringen utgörs av en invändig tilläggsisolering av ytterväggarna 

tillhörande en bostad i Norrtälje kommun, vilken i studien går under namnet Referenshuset. I syfte att 

föreslå en lämplig utformning för Referenshusets ytterväggar projekteras det för, utöver befintlig 



2 

 

ytterväggskonstruktion, tre alternativa utformningar. Dessa väggar går i studien under benämningarna 

Vägg 1–4. För att uppnå syftet projekteras det för väggarnas respektive fukttekniska egenskaper, något 

som görs med handberäkning avseende praktisk byggnadsfysik samt med datorstödd beräkning. Därtill 

genomförs en litteraturstudie understödd av personliga intervjuer med restaureringsaktörer. 

Litteraturstudien syftar till att dels utreda huruvida restaureringen uppfyller antikvariska krav, dels till 

att utreda till vilken omfattning dessa antikvariska krav bör följas, eller om de i fallet med referenshuset 

kan anses dispositiva. 

 

Utöver syftet att leverera projekteringsunderlaget och den antikvariska utredningen för Referensobjektet 

finns en särskild ambition med studien vad avser att föra på tal och åskådliggöra vikten av god 

byggnadsvård. Därtill finns en ambition att det ska framgå av studien att restaureringen av äldre 

byggnader är en interdisciplinär verksamhet som inte kan begränsas till endast teknisk vetenskap, utan 

att den även har en konstnärlig och social dimension som behöver tas i beaktande under 

restaureringsprocessen. För att uppnå syftet med studien bearbetas följande frågeställningar: 

 

1. Restaurering av byggnader – entydig gällande rätt och föreskrifter? 

Vilka är de olika förhållningsregler som en byggnadsrestaurerande aktör behöver ta ställning till? 

Med förhållningsregler menas i detta fall delvis de lagar och föreskrifter som behöver tolkas och 

uppfyllas för att följa gällande rätt, men också de värderingar av byggnadsantikvarisk och 

arkitektonisk karaktär, som beroende på dess inverkan för en restaurering kan göra gällande rätt 

tämligen dispositiv. 

 

2. Traditionell kontra modern byggnadskonst – tekniskt kompatibla? 

Kan traditionella byggnadsverk restaureras med moderna tekniker och material, och fortfarande 

bibehålla funktion? Det kan antas att restaureringar av byggnadselement medför förändrad funktion 

hos dessa i det fall vissa komponenter byts ut medan andra bevaras. Med detta i åtanke kan det anses 

nödvändigt att utreda huruvida traditionell byggnadskonst är kompatibel med modern 

byggnadskonst? Eller om deras samverkan riskerar att skapa riskkonstruktioner avseende dels den 

fukttekniska-, dels den arkitektoniska och kulturella funktionen hos byggnaden i fråga. 

 

3. Restaurering i praktiken – hur tillämpas gällande rätt och föreskrifter? 

Hur tillämpas de lagar och föreskrifter som behöver tolkas och uppfyllas för att följa gällande rätt 

och föreskrifter i praktiken? Vad gäller för ett privat bostadshus som Referenshuset? Det kan 

förmodas att ambitionen att uppfylla det som stadgas i lagar och föreskrifter varierar från fall till 

fall i praktiken, går det att finna stöd för det? Eller är restaureringen av äldre byggnader något som 

regleras strängt och följs därefter? 
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1.3 Metod och material 

I detta avsnitt beskrivs de metoder som nyttjats för att genomföra denna studie. De utgörs av såväl 

teoretiska som tekniska metoder och är disponerade enligt: 

 

▪ Litteraturstudier och personlig kommunikation. 

 

▪ Praktisk Byggnadsfysik.  

 

▪ WUFI® PRO 6.2. 

 

I samband med presentationen av vardera metod ges en övergripande redogörelse för det material som 

nyttjats i samband med denna. 

 

1.3.1 Litteraturstudier och personlig kommunikation 

Studien har till stor del grundats i att utreda de omständigheter som behöver kännas till under 

restaureringen av en äldre byggnad. Dessa omständigheter har i sin tur utforskats genom litteraturstudier 

och personlig kommunikation som presenteras under avsnitt 3 Litteraturöversikt. Litteraturstudierna 

representerar mestadels material från böcker inom disciplinerna byggnadsvård och arkitektur, men 

information har även inhämtats från vetenskapliga tidskrifter och från de olika lagrum som är 

applicerbara till detta ämnesområde. 

 

De litteraturstudier som utförts har understötts av personlig kommunikation med personer som 

representerar olika aktörer under restaureringsprocessen. Detta för att dels utreda hur den enskilde 

aktören kan ställa sig till den bild som påvisats, dels för att tillgodose studien av deras personliga 

erfarenheter. 

 

Nödvändigt att poängtera är att den teori som presenteras under avsnitt 3 Litteraturöversikt, innefattar 

inkorporerad analys. Med denna studiemetod förs den analyserande diskussionen parallellt med den 

teori som presenteras. Denna metod används i syfte att på ett sammanhängande sätt redogöra för vilka 

slutsatser som kan dras av det innehåll som kapitlet i fråga presenterar. 

 

1.3.2 Praktisk Byggnadsfysik 

Att projektera inom byggnadsfysik (även kallad byggfysik), kräver beroende på val av metod en 

grundläggande kunskap om byggnadsfysik som vetenskap. Med byggnadsfysik avses den vetenskap som 

beskriver de fysikaliska transportegenskaperna hos värme och fukt i byggnader, en viktig kunskap när 

det kommer till projekteringen av en byggnads värmeisoleringsförmåga och dess fuktsäkerhet. Den 

kunskap som erfordrats för att genomföra de beräkningar som presenteras i denna studie har inhämtats 

från relevanta böcker och Standarder, och presenteras närmare under avsnitt 2.4 Byggnadsfysik. 
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Den ena av studiens tekniska undersökningar grundar sig i att projektera för fukt- och 

temperaturförloppet under stationära förhållanden hos Vägg 1–4. Detta gjordes med handberäkningar 

baserade på praktisk byggnadsfysik, med fokus på väggtypernas U-värde och deras risk för kondens på 

innerytan och inuti konstruktionerna. 

 

1.3.3 WUFI® PRO 6.2 

Den andra av studiens tekniska undersökningar genomfördes parallellt med handberäkningarna med 

hjälp av det datorstödda fuktberäkningsprogrammet WUFI® PRO 6.2. Med detta program utvärderades 

fukt- och temperaturförhållandena genom de fyra förslagen på yttervägg vid tidsberoende förhållanden. 

Detta program användes som ett komplement till handberäkningarna i syfte att dels utvärdera 

överrensstämmelsen mellan resultaten från respektive metod, dels i syfte att på ett effektivt sätt illustrera 

fukt- och temperaturvariationerna genom en konstruktion med hjälp av programvaran. 

 

WUFI® PRO 6.2 redogörs för närmare i samband med presentationen av de beräkningar som utfördes 

med dess hjälp under avsnitt 4.2 Beräkningar – WUFI® PRO 6.2. 

 

1.4 Extern handledning 

Studien har utförts med stöttning i form av handledning från yrkesverksamma personer inom 

byggbranschen med erfarenhet av restaureringar. Dessa har valts med avsikten att de ska representera 

olika aktörer inom restaureringsprocessen och med avsikten att deras yrkesspecifika kunskap ska vara 

ideal för det valda problemområdet och för denna studie. Dessa personer har konsulterats löpande under 

genomförandet av studien för att reflektera över den information som bearbetats under avsnitt 3 

Litteraturöversikt. De presenteras nedan med en kort redogörelse för vilken roll de spelat i denna studies 

framställning. 

 

▪ Marianne Rutberg, Byggnadsingenjör – White Arkitekter AB. 

Marianne har som mångårigt erfaren A-projektör stöttat studien med kompetenta åsikter avseende 

arkitektoniska frågor och de frågor som knyter an till samverkansarbetet mellan aktörer i en 

restaureringsprocess. 

 

▪ Anders Nordström, Byggnadsingenjör, Byggnadsantikvarie – Historiska Hus i Norr AB. 

Anders har som mångårigt erfaren Byggnadsingenjör och som Certifierad Sakkunnig kontrollant av 

kulturvärden – Behörighetsnivå N, stöttat studien med bred kunskap om byggnadsvård, och de 

frågor som knyter an till samverkansarbetet mellan aktörer i en restaureringsprocess. 

 

▪ Fredrik Nordin, Konstruktör – Tyréns AB. 

Fredrik har som mångårigt erfaren Konstruktör stöttat studien med bred kunskap om byggnaders 

konstruktion och de frågor som knyter an till samverkansarbetet mellan aktörer i en 

restaureringsprocess. 
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1.5 Avgränsningar 

I detta avsnitt presenteras de avgränsningar som gjorts i samband med utförandet av denna studie. De 

avgränsningar som gjorts motiveras av den begränsade tidsåtgång studien innefattat, varför vissa 

ämnesområden lämnats outforskade. I det fall en avgränsning kan anses ha haft betydande påverkan 

över studiens resultat, reflekteras detta över under den sammanfattande analysen under avsnitt 6 

Diskussion/slutsats. 

 

De avgränsningar som gjorts i studien presenteras nedan i enklaste form, utan närmare motivering än 

den som angetts ovan. 

 

▪ Fuktsäkerhetsprojekteringen under studien avgränsas till att utreda fukt- och 

temperaturförhållanden. 

 

▪ Eventuella fönsters inverkan beaktas inte då den tekniska prestandan för Vägg 1–4 undersöks i 

studien. 

 

▪ Byggfukt anses inte vara en parameter att ta hänsyn till i studien, utan Vägg 1–4 anses vara i 

fuktjämvikt då de analyseras under den tekniska undersökningen. 

 

▪ WUFI® PRO 6.2 ger användaren möjlighet att demonstrera en oerhörd mängd information. Till 

denna studie kommer dock den relativa fuktighetens balans i Vägg 1–4 att vara den av störst 

intresse och den enda att redovisas under avsnitt 5.2 Resultat – WUFI® PRO 6.2. 

 

▪ Den ekonomiska aspekten vid restaureringar kommer inte att undersökas annat än teoretiskt i 

studien. Diskussion och tolkningar kommer att göras utifrån ekonomiska perspektiv för att 

besvara studiens syfte, men några konkreta undersökningar av ekonomiska omständigheter 

utförs inte.  
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2 Teori 

 

I detta avsnitt presenteras de ämnesområden som studien berör. Under respektive ämnesområde 

redogörs för de eventuella begrepp, funktioner och vetenskapliga samband som avhandlas i studien och 

som bör kännas till innan fortsatt läsning. De är indelade efter respektive ämnesområde enligt: 

 

▪ Byggnadsvård. 

 

▪ Referenshuset. 

 

▪ Material. 

– Värmeisolering. 

– Luft och diffusionstäthet. 

 

▪ Byggnadsfysik. 

 

▪ Ventilation och uppvärmning. 

 

▪ WUFI® PRO 6.2. 

 

2.1 Byggnadsvård 

Detta avsnitt syftar till att introducera den vetenskap som utgörs av byggnadsvård. Det som presenteras 

kommer att utgå från det som stadgats enligt myndigheten Riksantikvarieämbetet (RAÄ), vilken 

redogörs för under avsnitt 2.1.1 Riksantikvarieämbetet. 

 

Byggnadsvård som begrepp kan anses redogöra för hur en på ett förståndigt sätt använder sig av och 

hushåller med de resurser som bebyggelsen utgör idag. Det är ett mångbottnat ämne, och är på många 

sätt en mekanism som reglerar hur byggandet sker idag med hänsyn till det historiska arvet (Robertsson 

2002). Likt hur Robertsson (2002) beskriver byggnadsvården, är en ambition med denna studie att 

utforska denna mekanismfunktion, att undersöka hur byggnadsvården påverkar olika aktörer under 

restaureringar. 

 

2.1.1 Riksantikvarieämbetet 

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) är en svensk myndighet som ansvarar för de frågor som rör kulturarv och 

kulturmiljö. Myndigheten lyder under Kulturdepartementet och strävar efter att främja de mål som är 

stadgade i de nationella kulturmiljömålen (Riksantikvarieämbetet, 2018). 

 

Då byggnadsvård är en lagstadgad verksamhet, liksom byggandet generellt enligt PBL, kan det anses 

rimligt att i och med denna introduktion erkänna det intresse och den ambition som finns för 
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byggnadsvården som verksamhet. Denna studie syftar bland annat till att undersöka huruvida denna 

verksamhet ges tillräckligt erkännande och inflytande över restaureringar under avsnitt 3 

Litteraturöversikt. 

 

2.1.2 Riksantikvarieämbetets fem pelare 

Med avsikt att höja kvaliteten inom byggnadsvården, gav regeringen år 1999 RAÄ i uppgift att 

formulera byggnadsvårdsprinciper. Detta mynnade ut i en samling råd och anvisningar författade av 

Robertsson (2002), där fem principer för god byggnadsvård, fem pelare presenterades. Reflektionen 

kring dessa genomsyrar denna studie och de presenteras enligt nedan: 

 

▪ Kunskap. 

Om nödvändigheten av att undersöka och ta fram kunskap om en byggnadsmiljö och dess 

kulturvärden innan beslut tas om förändring; att motivera varför en åtgärd genomförs; samt att 

slutligen dokumentera det som verkligen utförs och vad som tas bort. 

 

▪ Varsamhet. 

Om ett varsamt förhållningssätt när en byggnad behöver ändras och anpassas till nya behov. 

 

▪ Att förvalta. 

Om varsamhet vid brukande, vård och underhåll, samt om vårdprogram. 

 

▪ Att förhålla sig till historien. 

Om att ta ställning till de värden en byggnads olika tidsskikt representerar vid ändringsåtgärder, 

samt att förhålla sig till rekonstruktioner och nya tillägg i äldre miljöer. 

 

▪ Material och teknik. 

Om material- och teknikfrågornas betydelse för god byggnadsvård. Både så kallade traditionella 

material, modernismens material och installationstekniken berörs. 

 

Detta uppdrag gavs åt RAÄ i avsikt att höja kvaliteten på statens insatser inom byggnadsvårdens område. 

Sedermera har dock de fem principerna och den vägledning som RAÄ utarbetat fått genomslag för den 

allmänna varsamhet som är uppmuntrad vid ombyggnad, och materialet fungerar idag som stöd åt 

fastighetsägare, konsulter, entreprenörer m.fl. 

 

2.2 Referenshuset 

Under detta avsnitt presenteras Referenshuset, vars klimatskärm ligger som underlag för denna studies 

litterära och tekniska undersökning. Husets historia och dess användning fram tills nutid kommer att 

avhandlas, Dessutom kommer dess konstruktion att presenteras, med fokus på konstruktionens 

ytterväggar. Figur 1 (Gustafsson 2019) illustrerar två foton av Referenshuset, ett taget under tidigt 1930-
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tal och ett taget 2018. Bland annat kan det noteras att fasaden (vid okänt årtal) målats om från ljusröd 

Falu Rödfärg till gul kulör, och att taket nyligen restaurerats (2017). 

 

 

Figur 1: Referenshuset - gamla Broby Skola, färdigställd 1916 (Gustafsson 2019). 

 

2.2.1 Referenshuset – Anno 1916 

Referenshuset byggdes i Broby, Söderbykarl i Norrtälje kommun under åren 1915–1916, i syfte att 

nyttjas som Broby Skola. Huset utformades för att hysa såväl boende som skolelever, med fyra 

lägenheter på ovanvåningen avsedda för de lärare som skulle hålla i undervisningen. Nedervåningen 

inreddes för att innefatta såväl vanliga lärosalar som gymnastik- och träslöjdssal. Figur 2 (Fisheye Foto 

2016) illustrerar de två skolsalarna, samt gymnastik- och träslöjdssalarna. Som det kan noteras så är 

ytbeklädnaden annorlunda vid jämförelse mellan de vanliga lärosalarna gentemot gymnastik- och 

träslöjdssalen. Detta blev resultatet av en restaurering i förmodat energieffektiviseringssyfte, då 
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Referenshuset övergick från skola till privat bostad 1962–1963. Tretexskiva monterades ovanpå den 

dubbelfasade innerpanelen i de vanliga lärosalarna och täckets med en masonitskiva som målades. 

 

 

Figur 2: Skolsalarna belägna på Referenshusets nedervåning (Fisheye Foto 2016). 

 

Skoldagarna var långa i Broby skola, och eleverna uppgick ibland till ett 30–40-tal barn. För att 

tillgodose komforten under dessa omständigheter var det ofta fyr i husets kakelugnar och kaminer. De 

fyra lägenheterna på övervåningen var försedda med en kakelugn vardera, och nedervåningen hade tre 

stora gjutjärnskaminer, en i vardera skolsal och en i träslöjdssalen. Luftomsättningen tillgodosågs med 

självdrag genom ventilationsluckor av märket Vulcan – Patentnr. 2. Vilka var falluckor som placerats 

utmed väggen i anslutning till undertaket i de två lärosalarna. Genom att dra i en kätting kunde 

ventilationsluckorna öppnas från golvnivå och på samma sätt stängas. Figur 3 (Gustafsson 2019) visar 
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hur en vanlig lektion kunde se ut sig under 1932. Utöver de intressanta historiska aspekterna kan bland 

annat en ventilationslucka noteras, samt en fin kamin till höger i bild. 

 

 

Figur 3: En lektion för eleverna i Referenshuset 1932 (Gustafsson 2019). 

 

2.2.2 Husets konstruktion – Plankstomme 

Från dess att ångsågen blev allmän under 1870-talet övergick virkesframställarna från handbilat virke 

till att i allt större utsträckning producera sågade plank till de då vanliga resvirkeshusen. I och med denna 

utveckling så besparades tid och virke, då planken sågades till 4” jämfört med dess föregångare 

Restimmerstommens 6”. Detta skedde dock på bekostnad av värmeisoleringen i och med den minskade 

andelen material. Resvirkeshusen monterades planka för planka mot en på ringvarvet (syllen) fastspikad 

styrfjäder, och monterades i sidled med dymlingar. Resvirkeshusen liksom restimmerstommen behövde 

drevas i springorna mellan planken, något som runt 1910-talet fick en alternativ lösning då spontade 

plank blev allt vanligare. De spontade liksom ospontade planken producerades i storlek om 3”, och blev 

komponenter i det som kom att kallas Plankhusstomme, vilket referenshuset har – en spontad 

plankhusstomme. Den spontade plankhusstommen tjänade in på såväl täthet hos stommen samt att den 

horisontella dymlingen vilken användes vid resvirkesstommen kunde undvikas. Den spontade 



11 

 

plankhusstommen rationaliserades sedermera som stomme på byggarbetsplatsen, mycket tack vare 

dessa fördelar (Björk, Kallstenius och Reppen 2013, 36 - 39). 

 

Plankhusstommen hade olika uppbyggnad beroende på ifall fasaden var reveterad eller hade träpanel. 

Vid träpanel, vilket är fallet med referenshuset, fuktisolerades syllen från grundmuren med tjära och 

tjärpapp, sedan sammanfogades den i hörnen halvt i halvt. Liksom vid resvirkeshusets konstruktion så 

spikades till plankstommen en styrfjäder ovanpå syllen, mot vilken de spontade planken restes. Först 

restes hörnen och väggbanden spikades fast, vilka var ett slags hammarband som delvis var inskuret i 

bjälklaget och samtidigt styvade upp ytterväggen. I de väggar som var parallella med bjälklagsriktningen 

fungerade den yttersta bjälken som väggband. Väggplanken drevs samman ordentligt och spikades 

därefter i syll och väggband. De träbjälkar som utgjorde mellanbjälklag lades upp i urtagningar i 

plankstommen och spikades fast i denna och i väggbandet. I ovankant avslutades plankstommen liksom 

i moderna hus med ett väggband, vilket agerade som upplag för byggnadens takstolar (Björk, Kallstenius 

och Reppen 2013, 36 - 39). 

 

Referenshusets befintliga ytterväggskonstruktion, vilken utgör Vägg 1, kan med datormodellering 

presenteras enligt Figur 4 (Gustafsson 2019). Där kan noteras att ytterpanelen är infäst i spikläkt, något 

som enligt Gudmundsson (2004, 59) blev vanligt förekommande först efter 1960-talet. Detta medför i 

byggnadsfysikaliskt hänseende att skikten ytterpanel och spikläkt kommer att anses väl ventilerade, 

något som medför att deras effektiva värmemotstånd för ytterväggskonstruktionen försummas. Denna 

inverkan och hur den påverkar ytterväggens värmemotstånd som helhet presenteras mer ingående under 

avsnitt 2.4.1 Värme. 

 

 

Figur 4: Illustration av materialskikten i Vägg 1, befintlig vägg (vänster) och befintlig konstruktion fotograferad 

via takfoten (höger) (Gustafsson 2019). 
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2.3 Byggnadsmaterial och dess funktion 

För att på bäst möjliga sätt bibehålla tillfredsställande inomhusklimat i Referenshuset behöver dess 

klimatskärm värmeisoleras samt göras luft- och diffusionstät. Detta är centralt för Referenshuset vid 

dess restaurering då byggnaden idag bl.a. helt saknar värmeisolering i dess ytterväggar. Begreppen 

diffusion och diffusionstäthet är centrala i denna studie. De beskriver förenklat hur vattenmolekyler rör 

sig i riktning mot avtagande koncentration, och hur detta beaktas under projektering. Diffusion kommer 

att presenteras närmare under avsnitt 2.4 Byggnadsfysik.  

Under detta avsnitt kommer ett antal material som är vanligt förekommande vid värmeisolering och luft- 

och diffusionstätning att presenteras. Vilka av dessa material som är lämpliga att använda vid 

restaureringen av Referenshuset, samt varför de är lämpliga, kommer att presenteras och motiveras i 

samband med de tekniska beräkningarna under avsnitt 4 Genomförande. 

  

2.3.1 Värmeisolering – Mineralull 

Mineralull är en gemensam benämning på de två värmeisoleringsmaterialen Sten- och Glasull. Dessa är 

idag de vanligaste värmeisoleringsmaterialen på marknaden, och används i de flesta moderna byggnader 

som uppförs. Förutom den primära egenskapen att utgöra god värmeisolering, medför mineralullen 

relativt god ljudisolering i och med dess densitetsegenskaper. Mineralullen har också den praktiska 

fördelen att den har viss flex-mån, vilket innebär att den kan skäras till något bredare än bredden hos 

avsett användningsfack, och därmed pressas i och med någorlunda fastställd säkerhet täta till eventuella 

luftfickor och otätheter. Den får däremot inte bli allt för pressad vid montering då en komprimerad 

mineralull förlorar sin låga värmekonduktivitet. 

 

Till nackdel har mineralullen att den inte besitter hygroskopiska egenskaper, dvs. att stenullen är dålig 

på att ta upp och avge fukt (buffra fukt). Detta medför att en stenull som blir blöt dels förlorar sin låga 

värmekonduktivitet, dels har svårt att torka ut då stenullen är effektiv på att förhindra luftrörelser och 

inte transporterar fukt effektivt genom diffusion. 

 

Stenull 

Stenull består i huvudsak av råvaran Diabas, vilken smälts samman med koks vid en temperatur av 

1600°C. Isoleringen tillverkas därefter genom att den smälta sammansättningen rinner ut över ett 

roterande spinnhjul, från spinnhjulet slungas den smälta massan ut i form av fibrer, vilka förlängs 

ytterligare med hjälp av kraftiga luftströmmar. Järnoxid ger stenullsfibrerna ett gråbrunt yttre, därtill 

blir stenullen i dess slutformat mörkt gråbrun i sin slutkulör efter att Fenolharts tillförts. Fenolhartsen 

har som funktion att göra stenullen mer hanterbar och formstabil. Stenullen tillförs även mineralolja, 

vilket minskar dess dammavgivning, samt gör stenullen vattenavvisande (Burström 2007, 467 - 470). 
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Vanligt förekommande stenull idag är t.ex. produkten Flexibatts 35 från Rockwool AB, (Rockwool AB 

2019), vilken presenteras enligt Figur 5 (Rockwool AB 2019). Flexibatts 35 är en flexibel 

isoleringsskiva för vägg, tak och bjälklag. 

 

Figur 5: Stenullsisoleringen Flexibatts 35 från Rockwool AB (Rockwool AB 2019). 

 

Flexibatts 35 har egenskaperna: 

 

▪ Värmekonduktivitet 𝜆𝑑 = 0.035 W/mK. 

 

▪ Brandklass A1 – Obrännbart. 

 

▪ Densitet = 27 kg/m3. 

 

▪ Ej hygroskopiskt material. 

(Rockwool AB 2019) 

 

Glasull 

Glasull tillverkas framförallt av råmaterialet sand (SiO2), men även glaskross används. Råmaterialen 

smälts vid ca 1400°C och rinner sedan ner i en spinnare, vars väggar har flertalet små hål där den smälta 

massan slungas ut och bildar fiberlängder. Även glasull tillförs Fenolharts för att göra den hanterbar och 

formstabil, vilket ger glasullen dess gula kulör. Glasullen tillförs också liksom stenullen mineralolja, 

vilket minskar dess dammavgivning, samt gör glasullen vattenavvisande (Burström 2007, 467 - 470). 

Vanligt förekommande glasull idag är t.ex. produkten Isover Uniskiva 35 från Isover – Saint-Gobain, 

vilken presenteras enligt Figur 6 (Isover – Saint Gobain 2019). Isover Uniskiva 35 är en flexibel 

isoleringsskiva för vägg, tak och bjälklag. Vid praktisk användning kan det noterats att glasullen ibland 

luktar ammoniak, samt att den har uppgetts klia. Att glasullen luktar ammoniak kan anses ofta 

förkommande i realiteten, att isoleringen kliar var dock mer vanligt förekommande i äldre tider, denna 

egenskap är något som idag i regel avfärdas av montörer. 
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Figur 6: Glasullsisoleringen Uniskiva 35 från Isover - Saint Gobain (Isover - Saint Gobain 2019). 

 

Isover Uniskiva 35 har egenskaperna: 

 

▪ Värmekonduktivitet 𝜆𝑑 = 0.035 W/mK. 

 

▪ Brandklass A1 – Obrännbart. 

 

▪ Densitet = 16 - 19 kg/m3. 

 

▪ Ej hygroskopiskt material. 

(Isover – Saint Gobain 2019) 

 

Figur 7 (Gustafsson 2019) presenterar Vägg 2, vilken utgörs av Referenshusets befintliga konstruktion, 

invändigt tilläggsisolerad med Isover Uniskiva 35 och med diffusionsskydd i form av den variabla 

ångbromsen Isover Vario® XtraSafe. Ångbromsen redogörs för närmare under avsnitt 2.3.5 

Diffusionstäthet –Ångspärr och Ångbroms. Denna typ av tilläggsisolering undersöks då den kan anses 

utgöra en relativt vanlig tilläggsisolering vid restaureringar. 
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Figur 7: Illustration av materialskikten i Vägg 2, befintlig vägg kompletterad med invändig tilläggsisolering av 

ångbroms och mineralull (Gustafsson 2019). 

 

2.3.2 Värmeisolering – Träbaserade värmeisoleringsmaterial 

Det finns flertalet varianter av värmeisoleringsmaterial som är baserade på naturliga material, såsom 

organiska fibrer eller spån. Exempel på dessa är kork från korkeken eller kutterspån som restprodukt 

från träindustrin. Kutterspån nyttjas idag i referenshusets bjälklag och vind, något som var vanligt 

förekommande under 1900-talets början. Avseende trämaterial är det dock endast cellulosaisolering i 

skivform som kommer att presenteras närmare. 

 

Cellulosaisolering 

Cellulosaisolering är framställt av återvunnet returpapper från tidningar, vilken males och blandas 

samman med tillsatser av bindefiber och flamskyddsmedel. Som produkt framställs cellulosaisoleringen 

i såväl lösullsformat som i skivor, och kan därför användas fördelaktigt inom mestadelen av en byggnads 

klimatskärm. Som värmeisolering besitter cellulosaisoleringen en i synnerhet positiv egenskap avseende 

användningen i äldre byggnader, vilket är dess hygroskopiska egenskaper. Denna egenskap medför att 

cellulosaisoleringen kan buffra fukt, för att sedan ventilera ut denna vid lägre relativ fuktighet (relativ 

fuktighet presenteras närmare under avsnitt 2.4.2 Fukt). I och med denna egenskap kan konstruktionen 

fördelaktigt konstrueras diffussionsöppen. I övrigt har cellulosaisoleringen en i relation till mineralull 

och cellplast relativt hög densitet, vilket bidrar med god ljudisolering (Icell AB 2019). 

En vanligt förekommande cellulosaisolering i skivform är Icell Skiva av Icell AB, vilken presenteras 

enligt Figur 8. Icell Skiva är en flexibel isoleringsskiva för vägg, tak och bjälklag. Denna 

cellulosaisolering är liksom de flesta cellulosaisoleringsmaterialen framställd av returtidningar, vilka 
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ursprungligen tillverkats från barrträds cellulosafibrer. Icell Skiva har tillsatts med såväl bindemedel 

och flamskyddsmedel (Icell AB 2019). 

 

Figur 8: Cellulosaisoleringen Icell Skiva från Icell AB (Icell AB 2019). 

 

Icell Skiva har egenskaperna: 

 

▪ Värmekonduktivitet 𝜆𝑑 = 0.036 W/mK. 

 

▪ Brandklass F – inte bestämd (om ej flamskyddad är Icell Skiva måttligt brandfarlig). 

 

▪ Densitet = 32 kg/m3. 

 

▪ Hygroskopiskt material. 

(Icell AB 2019) 

 

Figur 9 (Gustafsson 2019) presenterar Vägg 3, vilken utgörs av Referenshusets befintliga konstruktion, 

Tilläggsisolerad med Icell Skiva. Denna typ av tilläggsisolering undersöks då den kan anses utgöra en 

för studien lämplig utformning i och med isoleringens hygroskopiska egenskaper. 
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Figur 9: Illustration av materialskikten i Vägg 2, befintlig vägg kompletterad med invändig tilläggsisolering av 

cellulosaisolering (Gustafsson 2019). 

 

2.3.3 Värmeisolering – Cellplast 

Cellplast tillverkas genom att plast av lämplig materialtyp expanderas för att förse materialet med 

luftporer. Luftporerna kan vara antingen slutna eller öppna, där slutna porer är att föredra vid nyttjande 

som värmeisolering. Dessa luftporer kan antingen förses med luft vilket är vanligast, men de kan även 

förses med annan gas för att uppnå än lägre värmeledning. Polystyrencellplast är den vanligast 

förekommande cellplasten vid värmeisolering av byggnader (kallas termoplast) och kommer att 

redogöras för i denna studie. Polystyrencellplast har god värmeisoleringsförmåga och kemisk 

beständighet, men vid användning i samband med byggnader måste det tas i åtanke att materialet 

beroende på materialtyp kan vara mycket brandfarligt vid händelse av brand (Burström 2007, 467 - 470). 

 

Expanderad Polystyren (EPS) 

Den ena av två varianter på polystyrencellplast som är vanligt förekommande är Expanderad Polystyren 

(EPS). EPS framställs genom att små polystyrenplastkulor (2%) innehållande kolväte blandas med luft 

(98%) och hettas upp under tryck med ånga, varefter de lägges samman i en form och hettas upp på nytt. 

Efter den sekundära upphettningen smälter kulorna samman och kolvätet inom kulorna ersätts av luft, 

vilket ger materialet dess goda värmeisoleringsförmåga (Burström 2007, 467 - 470). 

 

EPS kan användas överallt i en byggnad där värmeisolering behövs, och kan till skillnad från exempelvis 

mineralull ta upp tryckkrafter, varför den också ofta används utomhus under mark. Avseende materialets 

förmåga att ta tryck brukar EPS ges en klassificering för tryckhållfasthet, där S100 är vanligast vid 
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värmeisolering (S100 = cellplasten har en hållfasthet om 100 kPa vid korttidsbelastning). Fördelen EPS 

har med sin förmåga att uppta tryckkrafter kan anses vägas upp av nackdelen med dess 

bearbetningsförmåga. Det är nämligen ett material som förvisso går lätt att skära i och formge, men det 

har inte samma flex-mån likt exempelvis mineralullen. Denna egenskap medför att det lätt kan uppstå 

luftfickor och springor till följd av en oförmåga att sammanpressas och expandera ifall bearbetningen 

är bristfällig, vid exempelvis figuranpassning av EPS-skivor ämnade för träregelfack i en 

väggkonstruktion (Burström 2007, 467 - 470). 

 

Cellplast av klass EPS S100 har egenskaperna: 

 

▪ Värmekonduktivitet 𝜆𝑑 = 0.037 W/mK. 

 

▪ Brandklass F – inte bestämd (om ej flamskyddad är EPS mycket brandfarlig). 

 

▪ Densitet = 20 kg/m3. 

 

▪ Ej hygroskopiskt material. 

(Burman 2007, 467 - 470) 

 

Extruderad Polystyren (XPS) 

Den andra typen av vanligt förekommande polystyrencellplast är Extruderad Polystyren (XPS). XPS 

skapas genom att smält styrenplast blandas samman med kolväte och tillåts expandera ur en plastsprutas 

munstycke, varpå lämpliga dimensioner kan gjutas (Burström 2007, 467 - 470). 

 

XPS kan liksom EPS användas överallt i en byggnad där värmeisolering behövs. XPS tål dock högre 

tryckkrafter än EPS (T.ex. EPX SL250), därför är det vanligast att XPS nyttjas utomhus till isolering 

under mark där höga tryckkrafter är förväntade beroende på användning. XPS delar också samma 

bearbetningsegenskaper som EPS, det blir dock något finare snitt vid kapning och kan t.ex. sandpappras, 

något som är svårt vid bearbetningen vid EPS då denna har grövre luftceller i sin struktur.  

Cellplast av klass EPX SL250 har egenskaperna: 

 

▪ Värmekonduktivitet 𝜆𝑑 = 0.036 W/mK. 

 

▪ Brandklass F – inte bestämd (om ej flamskyddad är XPS mycket brandfarlig). 

 

▪ Densitet = 20 kg/m3. 

 

▪ Ej hygroskopiskt material. 

(Burman 2007, 467 - 470). 

 

Polyisocyanurat (PIR) 
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Värmeisoleringsmaterialet Polyisocyanurat, till vardags kallat PIR, är vad en kan kalla ett fast 

polyuretanskum. Detta material är ett s.k. högpresterande värmeisoleringsmaterial, med detta menas att 

det är ett material som har avsevärt låg värmekonduktivitet, vanligen mellan 0,020–0,022 W/mK. 

Materialet tillverkas genom en kemisk reaktion mellan alkoholen Polyol och isocyanaten 

Difenylmetandiisocyanat. Denna sammansättning tillförs därefter pentan eller koldioxid, varefter dessa 

med hjälp av katalysatorer bildar det hårda skum som utgör PIR. Resultatet blir en plast med slutna 

celler likt cellplasten (Kingspan Group 2019). 

 

En vanligt förekommande PIR-värmeisolering är Kooltherm K12 Regelisolering från Kingspan 

Insulation (Kingspan Group), vilken presenteras enligt Figur 10 (Kingspan Group 2019). Denna 

isolering har en hård fiberfri kärna vilket medför samma bearbetningsegenskaper som EPS och XPS, 

nämligen att den är lätt att bearbeta, men att den saknar flex-mån. Vidare är materialet termoset, vilket 

innebär att materialet inte droppar eller smälter vid händelse av hög temperatur eller brand. Kooltherm 

K12 Regelisolering är försedd med en mikroperforerad aluminiumfolie på vardera sida vilken är 

ånggenomsläpplig och reflekterar värmestrålning. PIR tar inte skada av fuktbelastning, därför behöver 

diffusionsskydd inte appliceras till en konstruktion med hänsyn tagen till värmeisoleringen, utan detta 

beror på övriga konstruktionsmaterial (Kingspan Group 2019). 

 

 

Figur 10: PIR-isoleringen Kooltherm K12 Regelisolering från Kingspan Insulation (Kingspan Group 2019). 

 

Kooltherm K12 Regelisolering har egenskaperna: 

 

▪ Värmekonduktivitet 𝜆𝑑 = 0.020 W/mK. 

 

▪ Brandklass C-s1, d0 – brännbar, mycket låg rökutveckling, droppar ej vid hög temperatur eller 

brand. 

 

▪ Densitet = 35 kg/m3. 

 

▪ Ej hygroskopiskt material – kan dock användas i diffusionsöppna konstruktioner. 

(Kingspan Group 2019) 
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Figur 11 (Gustafsson 2019) presenterar Vägg 4, vilken utgörs av Referenshusets befintliga konstruktion, 

Tilläggsisolerad med Kooltherm K12 Regelisolering. Denna typ av tilläggsisolering undersöks då PIR 

idag är en expansiv produkt som vinner allt större förtroende i branschen, samtidigt som dess användning 

vid den studiespecifika typen av restaurering kan omdiskuteras. 

 

 

Figur 11: Illustration av materialskikten i Vägg 2, befintlig vägg kompletterad med invändig tilläggsisolering av 

PIR (Gustafsson 2019). 

 

2.3.4 Lufttäthet – förhydningspapp och tätningspapp 

För att åstadkomma en lufttät ytterväggskonstruktion, dvs. en konstruktion som begränsar 

värmeförluster genom konvektion, förses dessa oftast med någon form av vindskydd i anslutning till det 

yttre tätskiktet. Dessa är oftast placerade alldeles innanför ytskiktet utanpå den värmeisolerade stommen 

och förekommer som duk, skivor eller som integrerat i ytskikt eller stommaterial. Det material som med 

detta ändamål sitter på referenshuset är en förhydningspapp. Förhydningspappen påminner om dagens 

moderna vindskyddspapp. Det är en asfaltbelagd lumppapp, som i äldre sammanhang även förekom som 

asfaltbelagd filt. Förhydningspappen användes likt den moderna vindskyddspappen i de delar av en 

byggnads konstruktion där det erfordrades tätning emot drag och konvektion, vanligen i väggar och 

golvbjälklag. Förhydningspappen är resistent mot konvektion, dock ånggenomsläpplig, dvs. inte 

diffusionstät, även om visst ångmotstånd kan uppskattas. 

 

Till studiens tekniska undersökning uppskattas ett värde för förhydningspappens ångmotstånd, 

𝑍𝐹ö𝑟ℎ𝑦𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑎𝑝𝑝, detta då ångmotståndet för förhydningspappen inte kunnat erhållas genom 

litteraturstudier. Uppskattningen utgår från ångmotståndet för asfaltbelagd board (kallad asfa-board, 

𝑍 =  5 − 15 ∗ 103 s/m)) och den modernare vindskyddspappen (𝑍 < 20 ∗ 103 s/m) (Sandin 2010, 
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138). Antagandet görs att förhydningspappen, vilken är fastare än asfaltbelagd board, men porösare än 

vindskyddspappen, kan antas motsvara medelvärdet av dessa vindskyddsmaterial, multiplicerat med 

viss reducering med hänsyn till dess slitage. 

 

Ångmotståndet för förhydningspappen beräknas därmed enligt överslagsräkningen: 

𝑍𝐹ö𝑟ℎ𝑦𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑎𝑝𝑝 =
10∗103

20∗103 ∗ 0,5 (𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑓ö𝑟 𝑠𝑙𝑖𝑡𝑎𝑔𝑒) ⟹ 𝑍𝐹ö𝑟ℎ𝑦𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑎𝑝𝑝 = 7.5 ∗ 103 s/m. 

 

Förhydningspapp som material tilldelas därför i denna studie egenskaperna: 

 

▪ Konvektionstät. 

 

▪ Värmekonduktivitet 𝜆𝑑 – Försummas. 

 

▪ Ångmotstånd, 𝑍 – ⟹ 𝑍𝐹ö𝑟ℎ𝑦𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑎𝑝𝑝 = 7.5 ∗ 103 s/m. 

 

Det förekommer, oftast i äldre trähus från 1900-talets första hälft, även ett lufttätande materialskikt på 

insidan av en byggnads yttervägskonstruktion. Denna papp, vilken i denna studie givits namnet 

Tätningspapp, var till dels för att täta emot drag och konvektion, men också för att jämna till eventuella 

isolerade stomskarvar och ruggat underlag hos regelstommen (Thurell, 1977). 

 

Till studiens tekniska undersökning försummas det eventuella ångmotstånd som Tätningspappen utgör, 

detta motiveras av det tunna skikt den utgör och att Förhydningspappen tilldelades ett ångmotstånd, 

något som anses vara representativt för det summerade ångmotstånd som dessa lufttätande skikt utgör. 

Tätningspapp som material tilldelas därför i denna studie egenskaperna: 

 

▪ Konvektionstät. 

 

▪ Värmekonduktivitet 𝜆𝑑 – försummas. 

 

▪ Ångmotstånd, 𝑍 – försummas. 

 

2.3.5 Diffusionstäthet –Ångspärr och Ångbroms 

För att åstadkomma en helt diffusionstät konstruktion används i regel en Ångspärr av 0,20 mm tjock 

Polyeten. Denna har högt ångmotstånd beroende på produkt (𝑍 ≈ 3000∗ 103 s/m), vilket tillgodoser att 

eventuell fuktvandring genom klimatskärmen undviks. Denna diffusionstäta plast har olika namn, 

exempel på dessa är Ångspärr, Diffusionsspärr, Diffusionsplast, Åldersbeständig plast, Byggfolie, och 

Byggplast. Om 100 % diffusionstäthet inte är önskvärd kan en konstruktion istället förses med en 

ångbroms. En ångbroms är en typ av diffusionsplast/duk, som kan reglera fuktvandringen i en 

konstruktion genom ett variabelt ångmotstånd, vilket anpassar sig efter rådande luftfuktighet i 

konstruktionen. 
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Ett exempel på ångbroms, vilken kommer att användas i denna studies tekniska undersökning under 

avsnitt 4 Genomförande, är Isover Vario® XtraSafe. Vilken presenteras enligt Figur 12 (Isover – Saint 

Gobain 2019b). Produkten består av en samextruderad polyamidfilm, med ett inre skikt av 

etylenvinylalkohol laminerad på en non-wovenduk av polypropylen.   Ångmotståndet hos denna variabla 

ångbroms varierar från 12 ∗ 103 s/m vid hög relativ fuktighet, till 800 ∗ 103 s/m vid låg relativ 

fuktighet. Denna funktion medför att polyamidfilmen vill ta upp fuktmolekyler i sin molekylstruktur vid 

hög relativ fuktighet, och avge dessa till den sida av ångbromsen där den relativa luftfuktigheten är 

lägre. Grovt förklarat kan denna funktion anses förhindra ångtransport genom en konstruktion under 

kall säsong, för att därefter tillåta ångtransport (andning) under varm säsong. Denna egenskap kallas av 

tillverkaren till denna specifika produkt för Vario-effekten (Isover – Saint Gobain 2019b). 

 

 

Figur 12: Ångbromsen Isover Vario® XtraSafe från Isover - Saint Gobain AB (Isover – Saint Gobain 2019b). 

 

Isover Vario® XtraSafe har egenskaperna: 

 

▪ Konvektionstät. 

 

▪ Värmekonduktivitet 𝜆𝑑 – Försummas. 

 

▪ Ångmotstånd, 𝑍 –  Låg relativ fuktighet ⟹ 𝑍 ≈ 800 ∗ 103 s/m. 

Hög relativ fuktighet ⟹ 𝑍 ≈ 12 ∗ 103 s/m. 

(Isover – Saint Gobain 2019b) 
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Till denna studies tekniska undersökning kommer ångmotståndet för Isover Vario® XtraSafe, 

𝑍Å𝑛𝑔𝑏𝑟𝑜𝑚𝑠, uppskattas enligt: 

⟹ 𝑍Å𝑛𝑔𝑏𝑟𝑜𝑚𝑠 =
800∗103+12∗103

2
⟹ 𝑍Å𝑛𝑔𝑏𝑟𝑜𝑚𝑠 = 406 ∗ 103 s/m. 

 

2.4 Byggnadsfysik 

Den byggnadstekniska undersökningen av plankstommen i referenshuset är fokuserad på problematiken 

att uppnå tillräcklig diffusionstäthet. För att förstå teorin kring diffusion genom material behöver vissa 

grundläggande begrepp och beräkningssamband inom byggnadsfysik vara kända. Byggnadsfysiken som 

berörs i studien kan delas upp i tre övergripande delområden, värme, fukt, samt ventilation och 

uppvärmning. Det är tillstånden, variationerna och hur dessa samverkar som ger upphov till de 

beräkningar som kan göras inom praktisk byggnadsfysik. 

 

I detta avsnitt presenteras de begrepp och beräkningssamband som är relevanta att känna till i studien 

för att kunna tillgodogöra sig av innehållet. Det kan poängteras inför detta avsnitt att vissa 

beräkningssamband presenteras endast i syfte att härleda den bakomliggande fysiken. Dessa 

beräkningssamband är alltså inte nödvändigtvis nyttjade i sig, utan endast presenterade för att underlätta 

för läsaren och för att ge djupare förståelse för fysiken som sådan. 

 

2.4.1 Värme 

För att förstå de beräkningssamband som beskriver fuktförhållanden, behövs först en grundläggande 

kunskap om värme, och de beräkningssamband som beskriver värmeförhållanden. Under detta avsnitt 

kommer en övergriplig introduktion att ges till värmens betydelse för byggnadsfysik, vidare kommer 

fokus att ligga vid de beräkningssamband som beskriver värmeförhållanden. 

 

De huvudsakliga värmeförluster som sker i en byggnad sker via transmissions- och ventilationsförluster. 

Att motverka dessa värmeförluster i byggnader ingår i vad som i byggnadsfysikaliska sammanhang 

kallas för energihushållning. I Sverige behöver byggnader under större delen av året värmas upp och 

därtill ventileras för att tillgodose ett komfortabelt inomhusklimat, detta uppnås bl.a. genom att 

byggnader utformas lämpligt avseende värmeisolering, fuktsäkerhet och lufttäthet, samt att effektiva 

metoder nyttjas för uppvärmning och ventilation. I övrigt läggs stor vikt vid att t.ex. fönster och dörrar 

har god värmeisoleringsförmåga. Vidare är det vanligt förekommande att befintliga byggnader 

energieffektiviseras, det kan avse t.ex. tilläggsisolering, eller att installera ventilation med funktion att 

återvinna värme i frånluften. Byggnader utformas att ha god energihushållning dels för att tillgodose 

komfortabel inomhusmiljö, dels för ekonomiska skäl, och idag inte minst även för att begränsa den 

miljöpåverkan som åstadkoms vid uppvärmningen av byggnader. 
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Värmetransport sker genom ledning, strålning och konvektion, men kan även överföras via 

fukttransport. Vid praktiska beräkningar som i denna studie, där stationär endimensionell 

värmetransport ska tillämpas, avser man i regel en process som innefattar alla fyra värmetransporter. 

De respektive medlen för värmetransport redogörs för när relevanta beräkningssamband presenteras 

utmed avsnittet. 

 

Stationär endimensionell värmetransport – värmetransport vid givna yttemperaturer 

Endimensionell värmeledning genom ett homogent material ges av 

 𝑞 = −𝜆 ∗
∆𝑇

∆𝑋
, (1) 

där 𝑞 är värmeflöde (W/m2), 𝜆 är materialets värmekonduktivitet (W/mK), och 
∆𝑇

∆𝑋
 är 

temperaturgradienten (K/m) (Sandin 2010, 24). 

 

Förutsatt att förhållandena är stationära, kan en med beteckningar enligt Figur 13 (Gustafsson 2019) 

omformulera ekv. (1) enligt 

 𝑞 = 𝜆 ∗
𝑇2−𝑇1

𝑑
, (2) 

där 𝑇2 och 𝑇1 är temperaturerna vid respektive skiktgräns, och 𝑑 är skiktets tjocklek (m) (Sandin 2010, 

24). 

 

 

Figur 13: Stationärt endimensionellt värmeflöde (Gustafsson 2019). 

 

En grundläggande parameter att ta hänsyn till vid beräkningar inom tillämpad värmetransport, vilken 

presenterats i ekv. (1) och (2), är ett materials värmekonduktivitet. Denna betecknas med grekiska 

symbolen lambda, 𝜆, och omnämns därför ofta som ett materials lambdavärde. I denna studie kommer 

begreppet värmekonduktivitet att nyttjas. Ett materials värmekonduktivitet (𝜆) definieras som den 

värmemängd som per sekund passerar genom en kvadratmeter av ett material med en meters tjocklek 
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då temperaturdifferensen är en grad. Detta medför att ett lågt värde för ett materials specifika 

värmekonduktivitet är positivt avseende god värmeisolering (Sandin 2010, 39). Tabell 1 (Sandin 2010, 

132) presenterar värmekonduktiviteten för några vanligt förekommande material. 

 

Tabell 1: Tabell 4.7. Värmekonduktivitet för olika byggnadsmaterial (Sandin 2010, 132). 

 

 

För de flesta byggmaterial finns värden för värmekonduktivitet tabellerade. För värmeisoleringsmaterial 

specifikt ska tillverkaren enligt Europeisk Standard deklarera värmekonduktiviteten 𝜆𝑑 i steg om 0.001 

W/mK. Att denna värmekonduktivitet är indexerad (𝜆𝑑 = deklarerad värmekonduktivitet) beror på att 

de värmeisoleringsmaterial som är hygroskopiska ska justeras med värmekonduktiviteten 𝜆𝑤 vid 

användning i fuktig miljö. Även värmekonduktiviteten 𝜆𝑤 ska deklareras av tillverkarna enligt 

Europeisk Standard (Sandin 2010, 39). Detta medför att beräkningsvärdet för värmeisoleringars 

värmekonduktivitet ges av 

 𝜆𝑏𝑒𝑟 = 𝜆𝑑 + Δ𝜆𝑤, (3) 

där 𝜆𝑏𝑒𝑟 är den summerade värmekonduktiviteten för ett värmeisoleringsmaterial (W/mK), 𝜆𝑑 är ett 

värmeisoleringsmaterials värmekonduktivitet vid torra förhållanden (W/mK), och Δ𝜆𝑤 är 

justeringsmånen för ett värmeisoleringsmaterials värmekonduktivitet vid användning under fuktiga 

förhållanden (W/mK). Korrektionstermen Δ𝜆𝑤  är dock som oftast lika med 0 och försumbar (Sandin 

2010, 39). 

 

Värmekonduktiviteten för de material som inte klassas som värmeisoleringsmaterial ges i regel direkt 

av tabell, då med beteckning 𝜆𝑑. 

 

Med stationära förhållanden menas att inga ingångsvärden i ett beräkningssamband förändras sett över 

tid. Vid sådana förutsättningar kan det antas att värmeflödet är konstant, vilket medför att 

temperaturfördelningen förändras rätlinjigt genom en konstruktion. Med detta förhållande kan 

temperaturen i en godtycklig punkt, med beteckningar enligt Figur 14 (Gustafsson 2019) beräknas enligt 

 𝑇(𝑥) = 𝑇1 −
𝑥

𝑑
∗ (𝑇1 − 𝑇2), (4) 
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där 𝑇(𝑥) är temperaturen i punkten 𝑥 meter från skiktgräns 𝑇1, 𝑇1 är temperaturen vid skiktgräns 1, 𝑥 är 

avståndet som avses från skiktgräns 𝑇1, 𝑑 är skiktets tjocklek, och 𝑇1 respektive 𝑇2 är temperaturen vid 

respektive skiktgräns (Sandin 2010, 34). 

 

 

Figur 14: Värmeflöde och temperatur genom en homogen vägg där yttemperaturer är givna (Gustafsson 2019). 

 

Vid beräkning av värmeflödet i en vägg bestående av flera skikt med beteckningar enligt Figur 15 

(Gustafsson 2019), måste värmeflödet genom varje skikt vara detsamma, vilket ger 

 𝑞 =
𝜆1

𝑑1
∗ (𝑇1 − 𝑇12) =

𝜆2

𝑑2
∗ (𝑇12 − 𝑇23) =

𝜆3

𝑑3
∗ (𝑇23 − 𝑇3), (5) 

där 𝜆1−3 är materialens respektive värmekonduktivitet, 𝑑1−3 är skikttjockleken för vardera material, och 

𝑇1−3 är temperaturen vid respektive skiktgräns (Sandin 2010, 34). 

 

 

Figur 15: Värmeflöde och temperaturer genom en flerskitad vägg där yttemperaturer är givna (Gustafsson 

2019). 

 

Ekv. (5) kan vidare omformas till 

 𝑞 =
𝑇1−𝑇3

𝑑1
𝜆1

⁄ +
𝑑2

𝜆2
⁄ +

𝑑3
𝜆3

⁄
. (6) 
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Uttrycket 𝑑
𝜆⁄  är känt som värmemotstånd i byggnadsfysikaliska sammanhang, och brukar för att 

åstadkomma förenklade uttryck under beräkning ersättas av uttrycket 𝑅. För ett skikt 𝑛 med tjocklek 𝑑𝑛 

och värmekonduktiviteten 𝜆𝑛 ges alltså det förenklade uttrycket 𝑅𝑛 enligt 

 𝑅𝑛 =
𝑑𝑛

𝜆𝑛
, (7) 

där 𝑅𝑛 är värmemotståndet för skikt 𝑛 (m2K/W) (Sandin 2010, 35). Därmed kan ekv. (2) och (6) ges 

förenklade uttryck för värmeflöde enligt 

 𝑞 =
𝑇1−𝑇3

𝑅
, (8) 

respektive 

 𝑞 =
𝑇1−𝑇3

𝑅1+𝑅2+𝑅3
=

𝑇1−𝑇3

∑ 𝑅
. (9) 

 

Med förenklingen för värmemotståndets uttryck kan även ekv. (5) förenklas, och temperaturerna i 

skiktgränserna fås enligt 

 𝑇12 = 𝑇1 −
𝑅1

𝑅1+𝑅2+𝑅3
∗ (𝑇1 − 𝑇3),  (10) 

samt 

 𝑇23 = 𝑇1 −
𝑅2+𝑅3

𝑅1+𝑅2+𝑅3
∗ (𝑇1 − 𝑇3). (11) 

 

För att finna temperaturen i en godtycklig punkt i en konstruktion med flera skikt kan nu ekv. (4) 

utvecklas (Sandin 2010, 36), och med beteckningar enligt Figur 16 (Gustafsson 2019) fås 

 𝑇(𝑥) = 𝑇1 −
𝑅(𝑥)

∑ 𝑅
∗ (𝑇1 − 𝑇2). (12) 

 

 

Figur 16: Flerskiktad vägg med beteckningar för bestämning av temperatur i godtycklig punkt (Gustafsson 

2019). 
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Stationär endimensionell värmetransport – värmetransport vid givna lufttemperaturer 

De föregående beräkningssambanden byggde på att yttemperaturerna hos en konstruktion var given, 

detta innebar att värmetransporten endast beskriver den transport som sker inom materialet. För att 

värmetransport ska kunna ske från en rymd och sedan in i en konstruktion måste hänsyn tas till de 

strålnings- och konvektionsmekanismer som styr detta. 

 

Strålning 

När det kommer till strålning inom praktisk byggnadsfysik kan två typer av strålning behandlas, 

kortvågig solstrålning – direkt eller dagsljusstrålning mot byggnader, eller långvågsstrålning mellan 

parallella ytor – vid normala temperaturer. I denna studie kommer endast långvågig strålning mellan 

parallella ytor att behandlas då referensbyggnadens yttervägg som ska undersökas har begränsat med 

inkommande sol under vinterhalvåret, vilket är den period då risken för kondens i ytterväggar är som 

störst. 

 

Värmetransport pga. strålning uppstår som en följd av det faktum att alla objekt med en temperatur över 

den absoluta nollpunkten naturligt avger termisk strålning. Den värmetransport 𝑞𝑠 som sker mellan två 

ytor pga. strålning ges av 

 𝑞𝑠 = 𝛼𝑠 ∗ (𝑇1 − 𝑇2), (13) 

där 𝛼𝑠 är värmeövergångskoefficienten pga. strålning (W/m2K), och 𝑇1−2 är de parallella ytornas 

respektive yttemperatur (Sandin 2010, 30). 

 

𝛼𝑠 i ekv. (13) ges av 

 𝛼𝑠 = 12∗𝜎𝑠

𝑇1−𝑇2
∗ (𝑇1

4 − 𝑇2
4), (14) 

där 휀12 är det sammanvägda värdet för emittansen av de två parallella materialen (dimensionslös), och 

𝜎𝑠 är Stefan Bolzmann´s konstant = 5.7 ∗ 10−8 (W/m2K4) (Sandin 2010, 30). 

 

Empiriska beräkningar har visat att ekv. (14) kan förenklas approximativt till 

 𝛼𝑠 = 4 ∗ 휀12 ∗ 𝜎𝑠 ∗ 𝑇𝑚
3, (15) 

där 𝑇𝑚 är medelvärdet av yttemperaturerna 𝑇1−2 (Sandin 2010, 35). 

 

Emittansen beskriver hur mycket en yta strålar i jämförelse med en svart kropp (휀 = 1.0). Det 

sammanvägda emittansvärdet 휀12 beräknas enligt 

 휀12 =
1

1

𝜀1
+

1

𝜀2
−1

, (16) 

där 휀1−2 är respektive parallella ytas emittansfaktor (Sandin 2010, 29). 

 

Emissionsfaktorn 휀 för ett material kan vid byggtekniska tillämpningar i regel sättas lika med materialets 

absorptans för långvågig strålning, 𝛼𝑙𝑠, enligt 
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 휀 = 𝛼𝑙𝑠, (17) 

där 𝛼𝑙𝑠 är ett materials absorptans (dimensionslös). I tabeller ges dessa i regel den gemensamma 

beteckningen 휀 (Sandin 2010, 29). 

 

Konvektion 

Värmeflödet pga. konvektion ges av 

 𝑞𝑘 = 𝛼𝑘 ∗ (𝑇0 − 𝑇𝑙), (18) 

där 𝑞𝑘 är värmeflödet från konvektion (W/m2), 𝛼𝑘 är värmeöverföringskoefficienten pga. konvektion 

(W/m2K), och 𝑇0 − 𝑇𝑙 är yttemperatur respektive lufttemperatur (Sandin 2010, 32). 

 

Värdet på värmeöverföringskoefficienten 𝛼𝑘 beror på den praktiska tillämpningens rådande 

omständigheter. Detta beror på att värmetransport pga. konvektion kan uppträda som en följd av yttre 

påverkan eller som en naturlig följd pga. temperaturbetingade densitetsskillnader. Konvektion kan 

därför utgöras av: 

 

▪ Påtvingad konvektion. 

Vilket i denna studie skulle kunna bero på yttre vindar som uppmuntrar konvektion av luftmassorna 

kring referenshusets yttervägg. 

 

▪ Naturlig konvektion (även kallat egenkonvektion, vilket kommer nyttjas i denna studie). 

Vilket är när densitetsskillnader i luften ger upphov till luftrörelser pga. att den varmare lätta luften 

vill stiga uppåt (Sandin 2010, 32). 

 

I denna studie kommer påtvingad konvektion inte behandlas, utan egenkonvektion anses rådande för 

den värmetransport som uppstår pga. konvektion i Referenshusets yttervägg. Detta baseras på att 

referenshusets yttervägg är av typen stående plankstomme vilken i regel är relativt lufttät, varför de 

luftrörelser som uppstår pga. densitetsskillnader i luften anses mer troliga att påverka resultatet av den 

byggnadsfysikaliska studien. 

 

Vid värmetransport genom egenkonvektion bestäms värmeöverföringskoefficienten 𝛼𝑘 av 

 𝛼𝑘 = 𝐶 ∗ |𝑇𝑙 − 𝑇0|
1

4⁄ , (19) 

där 𝐶 är lika med 2.0 för innerväggar (vilket anses råda för referenshusets yttervägg i denna studie), 𝑇𝑙 

är rummets lufttemperatur och 𝑇0 är väggens yttemperatur (K) (Sandin 2010, 32). 

 

Värmeflödet pga. strålning (𝑞𝑠) respektive konvektion (𝑞𝑘) är oberoende av varandra och det totala 

värmeflödet som transporteras genom en rymd mellan två parallella angränsande ytor, och in i ena 

konstruktionen ges med beteckningar enligt Figur 17 (Gustafsson 2019) av 

 𝑞 = 𝑞𝑠 + 𝑞𝑘 = 𝛼𝑠 ∗ (𝑇0 − 𝑇1) + 𝛼𝑘 ∗ (𝑇𝑙 − 𝑇1), (20) 
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där 𝑞 är värmeflöde från strålning och konvektion, 𝑇0 respektive 𝑇1 är yttemperaturer enligt Figur 16, 

och 𝑇𝑙 är lufttemperaturen enligt Figur 17 (Sandin 2010, 37). 

 

 

Figur 17: Värmeflöde vid yta 1 med temperaturen T1. Temperaturen på den motstående ytan är T0. 

Lufttemperaturen är Tl (Gustafsson 2019). 

 

Vid byggnadstekniska tillämpningar kan oftast temperaturen 𝑇0 sättas lika med 𝑇𝑙, detta pga. att 

värmeflödets variation oftast är intressant vid konstruktioner som angränsar till uteluften. De motstående 

ytorna är då främst golv och innerväggar som har övervägande lika temperatur vid jämförelse med 

inneluften. Med denna justering kan det totala flödet enligt ekv. (20) omformuleras enligt 

 𝑞 = 𝛼 ∗ (𝑇𝑙 − 𝑇1), (21) 

där värmeövergångskoefficienterna 𝛼𝑠 och 𝛼𝑘 nu är summerade till en total värmeövergångskoefficient 

𝛼 enligt 

 𝛼 = 𝛼𝑠 + 𝛼𝑘. (22) 

 

De beräkningssamband som presenterades då givna yttemperaturer var kända kunde beräknas med stöd 

av värmemotstånd för materialskikt (𝑅), detta är möjligt även för det värmemotstånd som uppträder vid 

ytor pga. strålning och konvektion. Värmemotståndet vid en yta pga. strålning och konvektion ges av 

 𝑅 =
1

𝛼
=

1

𝛼𝑠+𝛼𝑘
, (23) 

där 𝑅 är värmemotståndet vid en yta pga. strålning och konvektion (Sandin 2010, 38). 

 

Beräkningssambanden för värmetransport i en rymd (vid ytan) av ett material, och värmetransporten 

genom ett material (vilket redogjordes för vid given yttemperatur), beräknas helt analogt med varandra. 

Detta medför att det totala värmeflödet genom en vägg, vilket vid givna yttemperaturer beräknades med 

ekv. (9), nu kan beräknas vid givna lufttemperaturer. Med beteckningar enligt Figur 18 (Gustafsson 

2019) ges det totala värmeflödet genom en vägg, under stationära tillstånd, med 𝑛 antal skikt, och med 

hänsyn till värmemotstånden vid ytorna av ett material såväl som värmemotstånden genom ett material, 

av 
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 𝑞 =
𝑇∙−𝑇∙∙

𝑅∙+𝑅1+𝑅2+⋯𝑅𝑛+𝑅∙∙, (24) 

där 𝑇 ∙ och 𝑇 ∙∙ är lufttemperaturerna vid vardera sida av konstruktionen, och 𝑅∙ och 𝑅∙∙ är 

värmemotstånden vid konstruktionens vardera ytor (Sandin 2010, 38). 

 

 

Figur 18: Temperaturfördelning i skiktad vägg (Gustafsson 2019). 

 

Även temperaturfördelningen i en vägg beräknas analogt enligt tidigare beräkningssamband. Med 

beteckningar enligt Figur 18 fås temperaturen mellan skikt 𝑛, och skikt 𝑛 +  1 av 

 𝑇(𝑛, 𝑛 + 1) = 𝑇 ∙ −
𝑅∙+∑ 𝑅𝑛

𝑛
1

𝑅∙+∑ 𝑅𝑛+𝑅∙∙𝑛
1

∗ (𝑇 ∙ − 𝑇 ∙∙) (25) 

 

Tillämpad värmetransport 

Vid beräkningar inom tillämpad värmetransport definieras en byggnadsdels värmegenomsläpplighet 

ofta av dess värmegenomgångskoefficient. Detta begrepp har i annan vetenskap bl.a. benämningen k-

värde, och som oftast i byggnadsfysikaliska sammanhang benämningen U-värde, vilket kommer att 

användas i denna studie. Den allmänna definitionen av U-värde ges som den värmemängd som per 

tidsenhet passerar genom en ytenhet av en konstruktion då skillnaden i lufttemperatur på vardera sidor 

av konstruktionen är en grad (Sandin 2010, 39). Genom att nyttja ett U-värde för en specifik 

konstruktion kan sålunda värmeflödet genom en konstruktion fås av 

 𝑞 = 𝑈 ∗ (𝑇𝑖 − 𝑇𝑢), (26) 

där 𝑈 är U-värdet (W/m2K), och 𝑇𝑖 respektive 𝑇𝑢 är inom- och utomhus temperatur (K) (Sandin 2010, 

39). 

 

För att få det totala värmeflödet genom en konstruktion med en yta om 𝐴 kvadratmeter kan ekv. (26) 

kompletteras till 

 𝑄 = 𝐴 ∗ 𝑈 ∗ (𝑇𝑖 − 𝑇𝑢), (27) 

där 𝑄 är det totala värmeflödet genom konstruktionen (W), och 𝐴 är den yta hos konstruktionen som 

värmeflödet nyttjar i sin värmetransport (m2) (Sandin 2010, 39). 
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Genom att jämföra ekv. (27) med ekv. (24) kan det härledas att U-värdet för en skiktad konstruktion kan 

ges av 

 𝑈 =
1

𝑅𝑠𝑖+𝑅1+𝑅2+⋯+𝑅𝑛+𝑅𝑠𝑒
, (28) 

där 𝑅𝑠𝑖 är värmeövergångsmotstånd på konstruktionens insida (m2K/W), och 𝑅𝑠𝑒 är 

värmeövergångsmotstånd på konstruktionens utsida (m2K/W) (Sandin 2010, 39). 

 

Angående värmeövergångsmotstånd på in- och utsidan av en konstruktion (𝑅𝑠𝑖 resp. 𝑅𝑠𝑒), kan det 

nämnas att det finns tabellerade värden som skall användas vid beräkning av U-värden beroende på 

konstruktionsdel, detta enligt Europeisk Standard. De vanligast förekommande och nyttjade 

värmeövergångsmotstånden enligt rekommendation från Europeisk Standard är: 

 

▪ 𝑅𝑠𝑒 = 0.04 m2K/W – gäller alltid. 

 

▪ 𝑅𝑠𝑖 = 0.10 m2K/W – för tak. 

 

▪ 𝑅𝑠𝑖 = 0.13  m2K/W – för väggar. 

 

▪ 𝑅𝑠𝑖 = 0.17 m2K/W – för kalla golv (Sandin 2010, 40). 

 

I denna studie kommer de på förhand rekommenderade värdena för värmemotstånd att användas vid 

beräkningar i avsnitt 4 Genomförande. Dessa värden är framtagna medelvärden under 

uppvärmningssäsong och är relativt förenklade sett till verkligheten (Sandin 2010, 41). I denna studie 

anses de dock fullgoda att använda vid praktiska beräkningar, detta då fokus främst ligger vid att 

undersöka huruvida kondens uppstår pga. diffusionsproblematik. En mer eller mindre försumbar 

skillnad i värmemotstånd är därför att anse som acceptabel i denna studie. 

 

Avseende en konstruktions U-värde är det viktigt att reflektera över konstruktionens eventuella 

luftspalter, då dessa kan medföra visst värmemotstånd. När värmemotstånd från luftspalter avses 

definieras först ifall de är ventilerade- eller oventilerade luftspalter. Referenshusets yttervägg innefattar 

en luftspalt om 25 mm innanför fasadens ytterpanel, vilken är att anse som ventilerad. Vidare är det 

nödvändigt att fastställa huruvida den ventilerade luftspalten är svagt ventilerad eller väl ventilerad. En 

luftspalt innanför en fasadbeklädnad är att anse som väl ventilerad (Sandin 2010, 42). 

 

Vid väl ventilerad luftspalt tillkommer några kriterier som är beaktansvärda vid beräkningar, vilka är 

att: 

 

▪ Värmemotståndet för luftspalten och alla skikt utanför luftspalten skall sättas till 0. 

 

▪ Det yttre värmeövergångsmotståndet (𝑅𝑠𝑒) skall sättas till lika värde som det inre (𝑅𝑠𝑖) (Sandin 

2010, 42). 
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Fönster – byggnadsfysikalisk inverkan 

En ytterväggs beskaffenhet avseende dess fönster är en viktig parameter när det kommer till 

byggnadsfysikaliska beräkningar av värmetransport. Detta då fönster ofta ger upphov till transmissions- 

och framförallt ventilationsförluster i jämförelse med en yttervägg som sådan, i synnerhet då det gäller 

äldre byggnader vilket är fallet i studien. Inverkan av Referenshusets fönster kommer dock inte beaktas 

i denna studie då de fönster som sitter i referenshuset idag inte är planerade att bytas, varför de inte 

kommer att ha någon påverkan på studiens utfall vid jämförelse mellan lämpliga 

ytterväggsutformningar. 

 

Tillämpad värmetransport – sammansatta väggkonstruktioner 

Då en väggkonstruktion ofta består av sammansatta skikt är det viktigt att ta hänsyn till denna 

omständighet vid byggnadsfysikaliska beräkningar. En tilläggsisolerad vägg är t.ex. vi användning av 

träregelstomme bestående av både träreglar och värmeisolering. I detta fall kan träregeln i det närmaste 

anses vara en köldbrygga till följd av dess väsentligen högre värmekonduktivitet (𝜆) vid jämförelse med 

värmeisoleringsmaterialet. 

 

För att beräkna U-värdet hos en sammansatt väggkonstruktion så sanningsenligt som möjligt behöver 

datorstödda beräkningar nyttjas. Det går dock att göra en relativt ackurat uppskattning vid praktisk 

handberäkning genom att använda sig av medelvärdet från två olika U-värdesmetoder. 𝜆-värdesmetoden 

ger ett för högt U-värde, medan 𝑈-värdesmetoden ger ett för lågt U-värde, och genom att bilda ett 

medelvärde baserat på deras respektive summerade värmemotstånd fås en realistisk uppskattning på den 

sammansatta väggens U-värde (Sandin 2010, 52). 

 

𝑈-värdesmetoden 

U-värdesmetoden förutsätter att allt värmeflöde sker vinkelrätt mot väggen. Värmeflödet i de båda 

materialen sker oberoende av varandra och ingen värmetransport sker alltså i sidled. Väggens totala U-

värde blir därför ett viktat medelvärde baserat på den andel vägg som gränsar mot värmeisolering, 

respektive träregel. Det vill säga baserat på det värmemotstånd som möts vid dels värmetransport som 

sker inifrån och ut via värmeisoleringen, dels den värmetransport som sker via regelkonstruktionen. U-

värdet för en sammansatt vägg med U-värdesmetoden ges av 

 𝑈𝑈 = 𝛼 ∗ 𝑈𝑖𝑠𝑜𝑙 + 𝛽 ∗ 𝑈𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙 , (29) 

där 𝑈𝑈 är U-värdet för den sammansatta väggen (W/m2K), 𝛼 är ytandelen isolering (%), 𝑈𝑖𝑠𝑜𝑙  är 

värmegenomgångskoefficienten för isolerdelen (W/m2K), 𝛽 är ytandelen regel (%) och 𝑈𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙  är 

värmegenomgångskoefficienten för regeldelen (W/m2K) (Sandin 2010, 53). 

 

𝜆-värdesmetoden 
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𝜆-värdesmetoden förutsätter istället att väggens material har ”oändlig” värmekonduktivitet i tvärled. 

Detta medför att flödet genom väggen kommer vara lika överallt (Sandin 2010, 53). Vid beräkning 

bildas först ett viktat medelvärde av de olika ingående materialens 𝜆-värde hos det sammansatta skiktet 

enligt 

 𝜆𝑟𝑒𝑠 = 𝛼 ∗ 𝜆𝑖𝑠𝑜𝑙 + 𝛽 ∗ 𝜆𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙, (30) 

där 𝜆𝑟𝑒𝑠 är det sammansatta skiktets värmekonduktivitet (W/mK), 𝛼 är ytandelen isolering i det 

sammansatta skiktet (%), 𝜆𝑖𝑠𝑜𝑙 är isolermaterialets värmekonduktivitet (W/mK), 𝛽 är ytandelen regel i 

det sammansatta skiktet (%), och 𝜆𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙 är värmekonduktiviteten hos regelmaterialet (W/mK) (Sandin 

2010, 53). 

 

Med viktat 𝜆-värde för det sammansatta skiktet känt, kan därefter väggens U-värde beräknas enligt ekv. 

(28). 

 

Medelvärde mellan U-värdesmetoden och 𝜆-värdesmetoden 

Väggens medel-U-värde fås genom att bilda ett medelvärde från de U-värden som erhålls med hjälp av 

𝜆-värdesmetoden och U-värdesmetoden enligt 

 𝑈𝑚𝑒𝑑 =
2∗𝑈𝜆∗𝑈𝑈

𝑈𝜆+𝑈𝑈
, (31) 

där 𝑈𝑚𝑒𝑑 är U-värdet för en vägg med sammansatta skikt (W/m2K), 𝑈𝜆 är U-värdet enligt 𝜆-

värdesmetoden (W/m2K), och 𝑈𝑈 är U-värdet enligt 𝑈-värdesmetoden (W/m2K) (Sandin 2010, 54). 

    

2.4.2 Fukt 

Då referenshuset ska tilläggsisoleras finns det flera tekniska aspekter att ta hänsyn till. 

Huvudfrågeställningen blir som oftast vilken energibesparing (ekonomisk vinning) tilläggsisoleringen 

medför för brukaren, men det är likväl viktigt att ta hänsyn till de byggnadsfysikaliska omständigheter 

som hör till den valda utformningen. För materialvalen och skikttjocklekarna avgör utöver väggens U-

värde även huruvida det föreligger risk för kondens eller ej, och detta kan ha stora bieffekter för 

konstruktionens värmeisoleringsförmåga, liksom dess hållbarhet. Detta då en uppfuktad värmeisolering 

får försämrad värmekonduktivitet, samtidigt som fukten kan medföra röta och annan oönskad biologisk 

aktivitet inom konstruktionen. 

 

Under introduktionen till avsnitt 2.4.1 Värme redogjordes det övergripande för hur fuktförhållanden 

endast kan förstås fullt ut ifall läsaren besitter en grundläggande kunskap om värmeförhållanden. Detta 

kommer bli tydligt under detta avsnitt, då dels många beräkningssamband mellan värme och fukt 

beräknas analogt med varandra, dels många fuktsamband beräkningstekniskt är beroende av 

värmeförhållanden. 
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I detta avsnitt kommer inledningsvis centrala fuktrelaterade begrepp att presenteras. Därefter 

presenteras, likt under avsnittet 2.4.1 Värme, de beräkningssamband som används i- eller har relevans 

för studien. 

 

Fukt 

När fukt omnämns i denna studie avses det vatten som naturligt förekommer i gas-, vätske- eller fast 

fas. När fukt omnämnes till vardags avses oftast vattenånga, något som ofta visar sig som vatten eller is 

inuti eller på ytan av en annan materia. I relation till byggnader ska det betonas att fukt inte är skadligt 

i sig, men att fukt i för stora mängder eller på fel ställen kan medföra skador och/eller olägenheter för 

en byggnad. 

 

Ånghalt 

Ånghalt beskriver kvoten av den massa vattenånga som finns i relation till en bestämd luftvolym, och 

ges av 

 𝑣 = 𝜑 ∗ 𝑣𝑠,  (32) 

där 𝑣 är ånghalt (g/m3), 𝜑 är relativa fuktigheten (%), och 𝑣𝑠 är mättnadsånghalten (g/m3) (Sandin 2010, 

72). 

 

Mättnadsånghalt 

Mättnadsånghalten är ett värde som beskriver hur mycket vattenånga en luftvolym maximalt kan 

innehålla vid en given temperatur. I denna studie kommer mättnadsånghalten att ges av Tabell 2 (Sandin 

2010, 130) vid praktiska handberäkningar. Om mättnadsånghalten uppnås så uppnås samtidigt 

daggpunkten, och den överflödiga vattenångan fälls ut som kondens. Mättnadsånghalten ges i regel av 

tabeller, där empiriska försök har konstaterat värden på mättnadsånghalt för givna temperaturer. 
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Tabell 2: Tabell 4.4 Mättnadsånghalt (g/m3) vid olika temperaturer (°C) (Sandin 2010, 130). 

 

 

Relativ fuktighet 

Relativ fuktighet är ett mått som anger kvoten mellan ånghalt och mättnadsånghalt vid en given 

temperatur (Sandin 2010, 72), och ges av 

 𝜑 =
𝑣

𝑣𝑠
. (33) 

 

Den relativa fuktigheten kallas ibland även relativ ånghalt, vidare förkortas uttrycket vanligen till RF 

eller RH (Relative Humidity). I denna studie kommer förkortningen RF att användas. 

 

Daggpunkt – Kondens – kritiskt fukttillstånd 

Daggpunkten är en temperaturindikator, och beskriver vid vilken temperatur en luftfuktighet når 

mättnad. Detta kan alltså likställas med när mättnadsånghalten uppnås för en luftvolym, eller vid den 

temperatur då RF når värdet 1,0. När mättnad är uppnådd fälls överskottsfukten ut i vätske- eller fast fas 

som kondens. Denna brytpunkt kallas för kritiskt fukttillstånd, vilket kan vara särskilt skadligt för 

byggmaterial om detta sker där luftventilationen är bristfällig. Detta då den kondenserade fukten 

behöver ges möjlighet att torka ut för att undvika eventuella rötangrepp och biologisk aktivitet (Sandin 

2010, 72). 

 

Fukttillskott och Fuktproduktion 

Vid dimensionering av bland annat ventilationssystem är fukttillskott och fuktproduktion centrala 

begrepp. Med fuktproduktion avses främst: 

 

▪ Avdunstning från människor, djur, växter och odlingar. 

 

▪ Disk, tvätt, bad, rengöring, matlagning m.m. 
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I byggnadsfysikaliska sammanhang avser fukttillskott den vattenånga som förses ånghalten inomhus, 

𝑣𝑖, där fukttillskottet är kvoten av en byggnads fuktproduktion och dess ventilerande luftomsättning 

(Sandin 2010, 75). 

 

Ånghalten inomhus kan beräknas genom 

 𝑣𝑖 = 𝑣𝑢 +
𝐺

𝑛∗𝑉
(1 − 𝑒−𝑛𝑡),  (34) 

där 𝑣𝑖 är ånghalten inomhus (g/m3), 𝑣𝑢 är ånghalten utomhus (g/m3), 𝐺 är fuktproduktionen (kg/h), 𝑛 är 

ventilationens luftomsättning (oms/h), 𝑉 är lokalens volym (m3), och 𝑡 är tiden (s) (Sandin 2010, 75). 

 

Termerna 
𝐺

𝑛∗𝑉
 är de parametrar som utgör fukttillskottet. Dessa termer brukar förenklas till uttrycket 𝑉𝐹𝑇, 

och ligger för bostäder normalt i intervallet 2–4 g/m3. I denna studie kommer fukttillskottet 𝑉𝐹𝑇 att antas 

till 4 g/m3. Då stationära förhållanden kommer att undersökas i denna studie kan ekv. (34) även förenklas 

genom att försumma termen 𝑒−𝑛𝑡, detta då denna går mot noll efter längre tid (Sandin 2010, 75). Ekv. 

(34) kan därför omskrivas enligt 

 𝑣𝑖 = 𝑣𝑢 + 𝑉𝐹𝑇.  (35) 

 

RF och utomhustemperaturer– dygnsmedelvärde 

Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) har utfört mätningar av RF och 

utomhustemperaturer baserat på dygnsmedelvärden och geografisk plats i Sverige. De 

dygnsmedelvärden som var gällande för Stockholms län avseende RF och utomhustemperatur under 

vinterhalvåret presenteras enligt Figur 19 (SMHI 2019), respektive Figur 20 (SMHI 2019b). I denna 

studie kommer de beräkningar som presenteras i avsnitt 4 Genomförande och berör RF och 

utomhustemperatur att baseras på dessa värden. 
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Figur 19: RF (%) – dygnsmedel för januari månad (SMHI 2019). 

 

 

 

Figur 20: Utomhustemperatur - dygnsmedel för januari månad (SMHI 2019b). 
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Byggfukt 

För att beskriva den fukt som ett material innehåller vid tillfället för dess användning refereras det ofta 

till ett materials byggfukt. Byggfukt kan definieras som den mängd vatten ett material måste avge för att 

komma i fuktjämvikt med sin omgivning. I regel innehåller material en viss mängd byggfukt som måste 

låtas torka ur eller ventileras bort innan materialet byggs in. Denna studies tekniska beräkningar är 

hypotetiska, därför antas fuktjämvikt och eventuell uttorkning utreds inte. 

 

Hygroskopiska material och egenskaper 

Att förstå fysiken kring hygroskopiska material och egenskaper är centralt för den här studien. Ett 

materials hygroskopiska förmåga beskriver hur ett material kan ta upp och avge fukt, något som bl.a. är 

av största vikt vid utvärderingen av de utformningsförslag på yttervägg som ska analyseras under avsnitt 

4 Genomförande. 

 

Byggnadsmaterial innehåller alltid en viss mängd vatten vilket kan vara mer eller mindre fast bundet till 

materialets struktur. Det vatten som finns i material delas ofta upp i kemiskt, respektive fysikaliskt bundet 

vatten. Kemiskt bundet vatten kan beskrivas som det vatten som är så pass fixerat till materialet att det 

inte avgår vid de temperaturer som är aktuella, medan fysikaliskt bundet vatten är vad man kallar för 

förångningsbart vatten (Sandin 2010, 82). 

 

Ett materials fuktförhållande gentemot omgivningen kan delas upp i tre delfall, vilka är: 

 

▪ Absorption. 

När ett material upptar vatten från omgivningen, kallas även uppfuktning. 

 

▪ Desorption. 

När ett material avger vatten till omgivningen, även kallat uttorkning. 

 

▪ Jämvikt. 

Vilket beskriver när materialet har lika fuktförhållande i relation till sin omgivning (Sandin 2010, 

82). 

 

Vidare har omgivningen kring ett material stor betydelse för hur snabbt och hur mycket vatten som 

uppfuktar eller uttorkar ett material. Dessa omgivningar kan även de delas upp i tre fall, vilka är: 

 

▪ Fuktig luft. 

 

▪ Fritt vatten. 

 

▪ Ett annat material (Sandin 2010, 82). 
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Den omgivning som kommer att vara av störst betydelse i den här studien är fuktig luft, då denna 

omgivning ställer krav på ett materials hygroskopiska förmåga. Äldre byggnader liksom Referenshuset 

har i regel mycket trä i sin klimatskärm, vilket innebär att klimatskärmen har hygroskopiska egenskaper. 

Vid fritt vatten är det ett materials kapillära egenskaper som är dominerande (denna egenskap redogörs 

för tydligare nedan). Och vid kontakt med ett annat material, är det både de hygroskopiska samt de 

kapillärsugande egenskaperna som har stor inverkan (Sandin 2010, 82). 

 

Kapillaritet 

Fenomenet kapillaritet, även kallat kapillärsugning, beskriver hur ett material genom attraktionskraft 

absorberar vattenmolekyler i sina kapillärer (fiberuppbyggnad på mikroskopisk nivå). Det som är 

fascinerande med kapillaritet och den kapillärkondensation som kan uppstå är att denna kondensation 

kan ske fastän RF ≠ 1,0 (Sandin 2010, 86). Kapillärsugning kommer inte att utredas i denna studie under 

avsnitt 4 Genomförande, men det kan likväl anses nödvändigt att förstå den grundläggande teorin kring 

kapillärsugning, då det är ett fenomen som ofta orsakar fuktproblem i byggmaterial. 

 

För att beskriva hur kapillaritet uppstår kan en liknelse göras mellan de kapillärer som finns i 

byggmaterial, vilka är oregelbundna i sin form, och en enskild regelbunden kapillär, t.ex. ett glasrör. Att 

kapillärer i byggmaterial är oregelbundna till formen har en inverkan på hur effektiv den kapillära 

stighöjden är (kallas ibland sughöjd), men liknelsen med en regelbunden kapillär i glas går likväl att 

göra. Det som sker vid kapillärsugning är att då vatten stiger i ett kapillärrör bildar vattnet en konkav 

menisk på vattenytan. De vattenmolekyler som sedan närmar sig den konkava ytan attraheras starkare 

uppåt än om vattenmolekylerna skulle närma sig en plan yta. Resultatet blir att vattenmolekyler kan 

fångas in pga. denna konkava yta, och ge upphov till kapillärkondensation. Detta kan alltså ske vid RF 

≠ 1,0, något som inte skulle inträffa ifall vattenytan i kapillärröret vore plan (Elmarsson och Nevander 

1994, 246). 

 

Med hänsyn till fukt i omgivningen är kapillaritet och den resulterande kapillärkondensationen mycket 

beaktansvärda när det handlar om en byggnads utformning, i synnerhet när det gäller material som är i 

direkt kontakt med fritt vatten eller i kontakt med mark, vilken alltid ska förutsättas ha RF =1,0. Att 

notera när det kommer till kapillaritet, är att risken för kapillaritet och dess kapillära stighöjd varierar 

med porositeten i materialet. Ett mycket finporöst material kan t.ex. nå en maximal teoretisk stighöjd 

om 100-tals meter (!), medan ett grovporöst material som t.ex. makadam, endast uppnår en kapillär 

stighöjd om ett par mm (Sandin 2010, 88). 

 

Fukthalt och Fuktkvot 

När den mängd fukt som finns i ett material ska anges används vanligen begreppen: 

 

▪ Fukthalt, 𝑤 (kg/m3). 
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Och ibland också 

 

▪ Fuktkvot, 𝑢 (kvot eller vikts-%). 

 

Fukthalten beskriver hur många kilogram vatten det finns per m3 av materialet, och fuktkvoten beskriver 

förhållandet mellan fuktinnehållet i kilogram och mängden torrt material i kilogram (Sandin 2010, 82). 

 

Mellan fukthalt och fuktkvot råder sambandet 

 𝑤 = 𝑢 ∗ 𝜌, (36) 

där 𝑤 är fukthalten (kg/m3), 𝑢 är fuktkvoten (angiven som kvot), och 𝜌 är materialets skrymdensitet  

(kg/m3) (Sandin 2010, 82). 

 

Fukttransport – Diffusion och Konvektion 

Fukttransport kan ske i antingen ångfas eller vätskefas. I denna studie är det fukttransporten i ångfas 

som kommer undersökas. Fukttransport i ångfas kan ske på tre olika sätt, dessa är: 

 

▪ Diffusion. 

Vilket är då vattenmolekyler rör sig i riktning mot avtagande koncentration, jämvikt eftersträvas 

för ångkoncentrationen. 

 

▪ Konvektion. 

Då transport av ånga sker med luft som transporterande medium. 

 

▪ Effusion och Termodiffusion. 

Vilka är två former av diffusion som i byggnadstekniska tillämpningar endast har marginell 

betydelse. Dessa två typer av fukttransport kommer inte att undersökas närmare under studien, 

utan fokus kommer ligga på att undersöka främst diffusion och delvis konvektion (Elmarsson 

och Nevander 1994, 257 – 267). 

 

2.4.3 Fuktdiffusion – Beräkningssamband 

Då diffusion är en central faktor i denna studie är det nödvändigt att tydligt redogöra för begreppet och 

dess tillämpning inom byggnadsfysikaliska beräkningar. En introduktion av begreppet kommer att 

presenteras inledningsvis, följt av beräkningssamband. 

 

Diffusion uppstår som omnämnts pga. att en ånghaltsskillnad är rådande mellan luftvolymer i en 

omgivning. Denna ånghaltsskillnad ger upphov till en eftersträvan att uppnå en utjämning av ånghalten, 

varför den luftvolym som har högst ånghalt eftersträvar att blandas ut med den luftvolym som har lägre 

ånghalt. Diffusion kan även ske genom byggmaterial, en långsam process som ofta handlar om 
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begränsad vattentransport, men den kan likväl ge upphov till stora och kostsamma skador om en 

byggnad är bristfälligt utförd avseende diffusionstätheten, i synnerhet i modernare byggnader då 

material av sämre hygroskopiska egenskaper ofta används (Elmarsson och Nevander 1994, 257 - 267). 

 

Allmän fukttransport 

Fukttransporten, 𝑔, genom ett poröst material ges av 

 𝑔 = −𝛿 ∗
𝑑𝑣

𝑑𝑥
, (37) 

där 𝑔 är fukttransporten (kg/m2s), 𝛿 är ånggenomsläpplighetskoefficienten för materialet (m2/s), och 
𝑑𝑣

𝑑𝑥
 

är ånghaltsgradienten (kg/m3) (Sandin 2010, 91). 

 

Tabell 3 presenterar ånggenomsläpplighetskoefficienten för ett antal vanligt förekommande 

byggmaterial av (Sandin 2010, 137). Ånggenomsläpplighetskoefficienten är ofta representerad i 

tabeller, och kan även härledas ur diverse beräkningssamband för ångmotstånd, vilka presenteras 

framgent i detta avsnitt. 

 

Tabell 3: Tabell 4.11. Ånggenomsläpplighetskoefficient för olika material (Sandin 2010, 137). 

 

 

Vid stationära förhållanden måste ånghaltskurvan genom en homogen konstruktion vara rätlinjig 

(Sandin 2010, 91). Fukttransporten enligt ekv. (37) kan därför med beteckningar enligt Figur 21 

(Gustafsson 2019) omformuleras enligt 

 𝑔 = 𝛿 ∗
𝑣𝑖−𝑣𝑢

𝑑
. (38) 
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Figur 21: Ånghaltsfördelning genom en homogen konstruktion vid stationärt tillstånd (Gustafsson 2019). 

 

Som alternativ till att använda ånggenomsläpplighetskoefficienten, 𝛿, vid beräkning av fukttransport, 

byts denna ofta ut mot ett ångmotstånd, vilket omnämndes tidigare. Tabell 4 presenterar 

ånggenomgångsmotståndet för ett antal vanligt förekommande byggmaterial och skikttjocklekar 

(Sandin 2010, 138). Ånggenomgångsmotståndet bygger på ånggenomsläpplighetskoefficienten och är 

specifik för material och tjocklek. Detta ångmotstånd kallas i fuktsammanhang för 

ånggenomgångsmotstånd, Z, och ges av 

 𝑍 =
𝑑

𝛿
, (39) 

där 𝑍 är ånggenomgångsmotståndet (s/m) (Sandin 2010, 92). 

 

Tabell 4: Tabell 4.12. Ånggenomgångsmotstånd för materialskikt (Sandin 2010, 138). 

 

 

När ånggenomgångsmotståndet eftersöks för ett material som inte är homogent, eller där tjockleken är 

besvärlig att bestämma, kan hela skiktets genomsläpplighet för vattenånga definieras genom att använda 



44 

 

permeansen, P, även kallat ånggenomsläppligheten. Det ånggenomgångsmotstånd som fås för skiktet 

ges då av 

 𝑍 =
1

𝑃
, (40) 

Där 𝑃 är permeansen (m/s) (Sandin 2010, 92). 

 

Denna metod att mäta ånggenomgångsmotstånd har som nämndes tidigare använts vid material med 

besvärliga tjocklekar. Exempel på dessa material är olika folie- och pappmaterial, samt färger. För att 

underlätta vid beräkning av fukttransport genom dessa typer av material är därför 

ånggenomgångsmotstånd för dessa ofta representerade i tabell (Sandin 2010, 92). 

 

Ånggenomgångsmotståndet hos ett material 𝑛 kan även beräknas genom att utvärdera sambandet som 

ges mellan beräkningssambanden 

 𝑍𝑛 =
𝑑𝑛

𝛿𝐿𝑢𝑓𝑡
∗ 𝜇𝑛, (41) 

där 𝜇𝑛 anger ett materials motståndsfaktor mot genomsläpplighet av vattenånga oberoende av 

skikttjocklek (-) (WUFI® PRO 6.2 2019), samt 

 𝑍𝑛 =
𝑆𝑑

𝛿𝐿𝑢𝑓𝑡
, (42) 

där 𝑆𝑑 anger tjockleken hos det skikt stillastående luft som har samma ånggenomgångsmotstånd som 

tjockleken hos material 𝑛 (m) (WUFI® PRO 6.2 2019). 

 

Ekv. (41) och (42) ger således att 

 𝑆𝑑 = 𝑑 ∗ 𝜇. (43) 

 

Om det föredras att använda koefficienten för ånggenomgångsmotstånd, 𝑍, istället för 

ånggenomsläpplighetskoefficienten, 𝛿, så kan fuktflödet beräknas enligt 

 𝑔 =
𝑣𝑖 − 𝑣𝑢

𝑍
, (44) 

där 𝑣𝑖 respektive 𝑣𝑢 är ånghalterna vid respektive skiktgräns enligt Figur 21 (Sandin 2010, 92). 

 

För att beräkna det totala ånggenomgångsmotståndet hos en skiktad konstruktion behöver summan av 

respektive ånggenomgångsmotstånd beräknas (Sandin 2010, 93). Med hänvisning till Figur 22 

(Gustafsson 2019) kan ett totalt ånggenomgångsmotstånd beräknas enligt 

 ∑ 𝑍 = 𝑍1 + 𝑍2 + 𝑍3 =
𝑑1

𝛿1
+

𝑑2

𝛿2
+

𝑑3

𝛿3
. (45) 
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Figur 22: Ånghaltsfördelning i konstruktion med flera skikt (Gustafsson 2019). 

 

Således kan fukttransport genom en skiktad konstruktion sammansatt av varierande material beräknas 

enligt 

 𝑔 =
𝑣𝑖 − 𝑣𝑢

∑ 𝑍
 . (46) 

 

Det är också användbart att kunna beräkna ånghaltsskillnaden över respektive skikt i en konstruktion 

(Sandin 2010, 92). Detta kan med hänvisning till Figur 22 beräknas enligt 

 𝑣12 = 𝑣1 − ∆𝑣1 = 𝑣1 −
𝑍1

∑ 𝑍
∗ (𝑣𝑖 − 𝑣𝑢), (47) 

och generellt för en konstruktion beräknas enligt 

 Δ𝑣(𝑛, 𝑛 + 1) = 𝑣𝑖 − (
∑ 𝑍𝑛−𝑛+1

∑ 𝑍
) ∗ ∆𝑣,𝑡𝑜𝑡. (48) 

 

Grafkurvor vid fuktberäkning 

Då temperatur- och ånghaltsvariationer i konstruktioner kan beräknas, kan i och med det även RF 

beräknas. RF-, temperatur-, ånghalt-, och mättnadsånghaltens fördelning över en konstruktion under 

stationära förhållanden kan presenteras överskådligt genom att skapa grafkurvor. Dessa grafkurvor är 

ett mycket greppbart visuellt hjälpmedel, och tillåter utredaren att visuellt se samband mellan de olika 

parametrarna samt var kritiskt fukttillstånd eventuellt uppnås (daggpunkt och mättnadsånghalt uppnås). 

Viktigt att notera är att det inte råder ett linjärt samband mellan temperatur och mättnadsånghalt, dvs. 

att ånghaltskurvan i realiteten hänger något vid grafisk presentation. Med hänsyn till denna icke.linjära 

omständighet bör RF bestämmas i ett stort antal punkter utmed en konstruktion och inte endast i 

skiktgränserna, detta kan bli tydligt då handberäkning presenteras grafiskt (Sandin 2010, 93). 

 

Datorstödd beräkning producerar tämligen realistiska grafkurvor då beräkningsprogrammen delar upp 

konstruktionen i så pass många skikt. Grafkurvor presenteras inte med illustration i detta avsnitt, utan 

presenteras istället i avsnitt 5.2 Resultat – WUFI® PRO 6.2. De grafkurvor som presenteras i nämnda 
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avsnitt är centrala för tolkningen av studiens beräkningar och kommer i denna studie vara resultat från 

beräkningar utförda med programvaran WUFI® PRO 6.2. 

 

I denna studie kommer såväl stationära- såsom tidsberoende omgivningsförhållanden att undersökas för 

att analysera hur RF växlar genom Referenshusets föreslagna ytterväggskonstruktioner. De stationära 

förhållandena representeras av handberäkningar under avsnitt 4.1 Beräkningar – Praktisk 

byggnadsfysik, medan de tidsberoende förhållandena representeras av datorstödd analys med 

fuktberäkningsprogrammet WUFI® PRO 6.2 under avsnitt 4.2 Beräkningar - WUFI® PRO 6.2. Under 

de tidsberoende förhållandena finns möjligheten att ta hänsyn till flertalet variationer inom de ingående 

parametrarna, t.ex. de klimatvariationer som är gällande vid specifik geografisk plats, något som blir 

alltför tidskrävande att ta hänsyn till vid handberäkning. Positivt med detta upplägg under studien är att 

jämförelser kan göras mellan handberäkning och datorstödd beräkning, något som ger viss ökad tillförlit 

till studiens olika resultat, då dessa antingen visar på olikheter eller är överensstämmande. 

 

2.4.4 Ytkondensation - Beräkningssamband 

Då referensobjektet är en förhållandevis gammal byggnad (1916) kan det anses nödvändigt att 

undersöka huruvida det finns risk för ytkondensation. Problemet med ytkondensation uppstår då ytan 

hos en ytterväggs insida är kallare än den daggpunkt som råder för den omgivande inomhusluften. Detta 

var mer vanligt förekommande i äldre byggnader då dessa i regel var dåligt värmeisolerade, något som 

moderna byggnader i regel inte är. 

 

Den invändiga dimensionerande yttemperaturen för ytkondensation ges vid hörn (där ytkondensation i 

regel uppstår först) av 

 𝑇𝑦
𝑑𝑖𝑚 = 𝑇𝑖 − 2 ∗

𝑈

𝛼𝑖
∗ (𝑇𝑖 − 𝑇𝑢), (49) 

där 𝑇𝑦
𝑑𝑖𝑚är den invändiga yttemperaturen (K), 𝑇𝑖 är inomhustemperaturen (K), 𝑈 är väggens U-värde 

(W/m2K), 𝛼𝑖 är värmeöverföringskoefficienten på insidan (W/m2K), och 𝑇𝑢 är utomhustemperaturen (K) 

(Sandin 2010, 107). 

 

𝛼𝑖 är svår att uppskatta. Vanligen används värdet 𝛼𝑖 = 5 W/m2K för ytterväggar (Sandin 2010, 106), 

detta värde kommer att användas i studien vid beräkning av eventuell ytkondensation. 

 

𝑇𝑦
𝑑𝑖𝑚 behöver därefter kontrolleras gentemot daggpunktstemperaturen hos inomhusluften, 𝑇𝑠𝑖 (Sandin 

2010, 106), enligt 

 𝑇𝑦
𝑑𝑖𝑚 > 𝑇𝑠𝑖. (50) 
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2.4.5 Kondens inuti konstruktioner - Beräkningssamband 

När risken för kondens inuti konstruktioner ska uppskattas med praktisk handberäkning nyttjas vanligen 

det som kallas för Glasermetoden, vilken specificeras enligt Europeisk standard EN ISO 13788. 

Glasermetoden nyttjas även i denna studie och presenteras närmare i detta avsnitt. 

 

Tabell 5 illustrerar hur en uppskattning av fukttillståndet i skiktade konstruktioner kan presenteras. 

Tabellen bygger på Glasermetoden och innefattar flertalet moment vid beräkning. Att nyttja sig av en 

tabell när Glasermetoden används är fördelaktigt då det dels är många ingångsvärden att ta hänsyn till, 

dels levererar ett lättöverskådligt resultat. 

 

Tabell 5: Glasermetoden illustrerad i tabellform. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Skikt 𝑑 

(m) 

𝜆 

(W/mK) 

𝑅 

(m2K/W) 

Δ𝑇 

(°C) 

𝑇 

(°C) 

𝑣𝑠 

(g/m3) 

𝛿 

(m2/s) 

𝑍 

(s/m) 

Δ𝑣 

(g/m3) 

𝑣 

(g/m3) 

 

𝑅𝐹 

(-) 

Utsida            

…            

Insida            

∑            

 

Nedan följer en förklaring till respektive kolumn i Tabell 5: 

 

Kolumn 1: Ingående materialskikt och skiktgränser: Utsida → Insida. 

 

Kolumn 2: Tjocklek hos skikt. 

 

Kolumn 3: Värmekonduktivitet i skikt. 

 

Kolumn 4: Värmemotstånd i skikt. 

 

Kolumn 5: Temperaturdifferens över skikt. 

 

Kolumn 6: Temperatur i skiktgränser. 

 

Kolumn 7: Mättnadsånghalt i skiktgränser. 

 

Kolumn 8: Ånggenomsläpplighetskoefficient för skikt. 
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Kolumn 9: Ånggenomgångsmotstånd för skikt. 

 

Kolumn 10: Ånghaltsskillnad över skikt. 

 

Kolumn 11: Ånghalt i skiktgränser. 

 

Kolumn 12: Relativ fuktighet i skiktgränser. 

 

Värt att nämna i samband med förklaringen till kolumnerna i Tabell 5, är att det under Kolumn 11 kan 

presenteras felaktig ånghalt i det fall då ånghalt > mättnadsånghalt. Här presenteras alltså den ånghalt 

som nås enligt beräkning, men i det verkliga fallet sker kondensation om ånghalt > mättnadsånghalt, då 

RF > 1,0. 

 

Att nämna ytterligare i relation till Tabell 5 är att det under denna studie kommer införas ett 

ingenjörsmässigt antagande vid tolkningen av ånggenomgångsmotståndet för de sammansatta skikten 

Tilläggsisolering – Mineralull (Vägg 2), Tilläggsisolering – Cellulosa (Vägg 3) och Tilläggsisolering – 

PIR (Vägg 4) under Kolumn 9. Ånggenomgångsmotståndet för dessa uppskattas genom att applicera 

teorin kring värmekonduktivitet för sammansatta skikt (ekv. (30)) genom ekv. (51) enligt 

 𝑍𝑟𝑒𝑠 = 𝛼 ∗ 𝑍𝑖𝑠𝑜𝑙 + 𝛽 ∗ 𝑍𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙 , (51) 

där 𝑍𝑟𝑒𝑠 är det sammansatta skiktets ånggenomgångsmotstånd (s/m), 𝛼 är ytandelen isolering i det 

sammansatta skiktet (%), 𝑍𝑖𝑠𝑜𝑙  är isolermaterialets ånggenomgångsmotstånd (s/m), 𝛽 är ytandelen regel 

i det sammansatta skiktet (%), och 𝑍𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙  regelmaterialets (trä) ånggenomgångsmotstånd (s/m). 

 

2.5 Ventilation och uppvärmning 

För att bibehålla ett behagligt inomhusklimat i en byggnad är det viktigt med god ventilation och 

uppvärmning. Det är även viktigt att ventilera en byggnad för att förse byggnaden med ett undertryck, 

detta för att fuktig inomhusluft inte ska forceras ut i byggnadens klimatskärm och riskera att 

kondenseras. Den luftomsättning som ventilationen skapar bidrar till att ventilera ut bland annat: 

 

▪ Det som omnämns dålig luft (förbrukad luft). 

 

▪ Luftföroreningar, som t.ex. matos och skämd lukt. 

 

▪ Eventuell överskottsvärme, vilken kan skapa obehag. 

 

▪ Det fuktöverskott som produceras inomhus, vilken är viktig att ventilera ut för att bibehålla 

normal RF inomhus. 

(Antonsson, Christensson och Sandberg 2005, 10) 
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Ventilation och uppvärmning är som parametrar inte medverkande i något byggnadsfysikaliskt 

beräkningssamband som nyttjas i denna studie, varför ämnesområdena inte kommer redogöras för annat 

än övergripande, men det kan likväl anses viktigt att förstå hur dessa parametrar spelar en stor roll för 

det byggnadsfysikaliska kretsloppet i en byggnad. För att ge en grundläggande förståelse för hur 

ventilation nyttjas i dagens byggnader presenteras de tre vanligaste ventilationstyperna i detta avsnitt, 

med fokus på ventilationstypen självdrag, vilken är den ventilationstyp som referenshuset nyttjar. 

Dessutom presenteras referenshusets två uppvärmningssystem, vilka är bergvärme och eldning i 

kakelugn. 

 

2.5.1 Ventilation – självdrag 

Ett självdragssystem (kallat S-system) innefattar inga mekaniska hjälpmedel för att åstadkomma 

ventilation av en byggnad. Detta var den ventilationstyp som nyttjades i de flesta byggnader som 

framställdes innan 1960-talet och bygger på principen att tilluft (frisk uteluft) tillförs byggnaden genom 

uteluftsdon, ventilationsspringor och otätheter. Medan frånluften (förbrukad inomhusluft) ventileras ut 

genom husets frånluftskanaler (i äldre byggnader ofta via dess skorsten). I och med att byggnaden värms 

upp invändigt så vill den uppvärmda och därmed lättare luften stiga genom vad som kallas 

skorstensverkan, varpå den ventileras ut genom frånluftskanalerna och skapar undertryck inomhus. 

Denna ventilationstyp är relativt svår att anpassa för att få ett behagligt inomhusklimat då exempelvis 

rådande säsong, vindens påverkan och typ av uppvärmning har stor påverkan på ventilationens 

luftomsättning. Det är vanligt att byggnader med självdrag resulterar i att byggnaden får instängd lukt, 

och i våtrum uppstår ofta en antydan till ytliga fuktskador om fuktproduktionen överlag är hög. De 

byggnader som hade självdragssystem hade ofta eldning som uppvärmningssystem, varpå eventuellt 

fuktöverskott kunde hämmas genom därtill sänkt RF till följd av den ofta momentant effektiva 

uppvärmningen (Antonsson, Christensson och Sandberg 2005, 19). 

 

Referenshuset är en byggnad vars ventilationstyp är självdrag. Frånluften omhändertas huvudsakligen 

via husets två skorstenar, vilka transporterar frånluft från de flesta rummen i huset. Utöver skorstenarna 

finns vissa frånluftskanaler dragna till t.ex. badrum och förrådsrum. De rum som inte ligger i direkt 

anslutning till skorstenarna är försedda med överluftskanaler för att underlätta ventilation av rummen. 

Tilluften inkommer utöver husets otätheter via de ventilationsluckor av märke Vulcan som finns 

monterade i liv med innertaket längs med nedervåningens klimatskärm. Dessa omnämndes i avsnitt 

2.2.1 Referenshuset – Anno 1916. 

 

2.5.2 Ventilation – mekaniskt frånluftsystem 

En byggnad med frånluftsventilation (kallat F-system) skiljer sig från en självdragsventilerad byggnad 

genom att frånluften ventileras ut med hjälp av ett mekaniskt fläktsystem. För att åstadkomma 

ventilation dras frånluftskanaler till samtliga rum där luftomsättning är önskad, varpå ett mekaniskt 

fläktsystem beläget vid kanalernas gemensamma yttre ände driver ut frånluften. Tilluften i dessa 
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byggnader tillgodoses genom uteluftsdon och eventuella otätheter, på samma sätt som hos en byggnad 

med självdrag. Dessa ventilationssystem kan dock vara svåra att anpassa för att undvika drag, då 

frånluftsventilationen kan bli alltför stark. Därför behövs ofta en justering göras för att anpassa lämplig 

samverkan mellan till- och frånluft i dessa byggnader beroende på rådande omständigheter. Genom att 

använda mekaniskt från- och tilluftssystem (kallat FT-system) skapas tvärtom i regel ett undertryck i 

byggnaden pga. denna omständighet (Antonsson, Christensson och Sandberg 2005, 18). 

 

Det är vanligt förekommande att de byggnader som har ett frånluftssystem även förses med ett 

värmeåtervinningsaggregat, dessa frånluftssystem kallas frånluftssystem med värmeåtervinning (kallat 

FX-system). Detta system har flertalet metoder för att ta tillvara på frånluftens värme, varav den 

vanligaste är att låta den varma frånluften värma upp vatten innan den ventileras ut, vilken i sin tur 

värmer upp byggnaden via VVS-system (Antonsson, Christensson och Sandberg 2005, 18). 

 

2.5.3 Ventilation – mekaniskt från- och tilluftssystem 

Då en byggnad är försedd med FT-system är såväl uteluft som inneluft mekaniskt ventilerad från och 

till byggnaden. Dessa system medför att separata kanaler för från- och tilluft behöver dras till vardera 

rum där luftcirkulation eftersträvas. Även denna ventilationstyp förekommer ofta med värmeaggregat 

sammankopplat, dessa system kallas för från- och tilluftssystem med värmeåtervinning (kallat FTX-

system) och är numera närmast att anse som standardiserad ventilationstyp i större byggnader såsom 

kontor och affärslokaler (Antonsson, Christensson och Sandberg 2005, 18). 

 

2.5.4 Uppvärmning 

Referenshuset värms upp med hjälp av bergvärme och eldning i kakelugn. Nedan presenteras 

uppvärmningen med bergvärme närmare, dock endast övergripligt. Eldningen i kakelugn kommer inte 

att redogöras för närmare då denna uppvärmning dryftats under avsnitt 2.2.1 Referenshuset – Anno 1916. 

 

Bergvärme 

Bergvärme är en typ av uppvärmningssystem för byggnader som använder sig av den lagrade solenergi 

som finns i omgivningens berggrund, jord eller sjö. Referenshuset ska som nämnts nyttja bergvärme, 

där berggrundens lagrade solenergi tas till vara. Bergvärme är en relativt greppbar process, det är dock 

en process som innefattar mekaniserade inslag, varpå principen för hur bergvärme fungerar även 

kommer att presenteras grundläggande. För att åskådliggöra processen på tydligaste vis presenteras 

stegen i punktform nedan: 

 

1. Ett eller två hål på mellan 50 – 200 meters djup borras i nära anslutning till byggnaden, i vilket 

en kollektorslang förs ned. Kollektorslangen innehåller en så kallad brinevätska (sprit eller 

glykol), vilken transporteras ned och upp igen ur det borrade hålet. Brinevätskan värms upp av 
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den lagrade solenergin i berggrunden till temperaturer mellan ett par minusgrader till ett par 

plusgrader, vätskan kan inte frysa. 

 

2. Kollektorslangen har i byggnaden kopplats samman till en värmepump, varpå den återvändande 

brinevätskan möter ett väldigt kallt köldmedium i värmepumpens förångare (ofta kolväten eller 

koldioxid). Vid kontakten mellan dessa medier värms köldmediet upp och förångas. 

 

3. Det nu förångade köldmediet transporteras vidare till en kompressor i värmepumpen, vilken 

komprimerar gasen och utvinner värme, ända uppemot 100°C. 

 

4. Efter att gasen komprimerats utvinns nu värmen från denna via en värmeväxlare, vilken nu kan 

förse byggnaden med värme via dess värmesystem. 

 

5. I samband med att värmen utvinns från gasen sjunker temperaturen för gasen och köldmediet 

blir till vätska igen, varpå köldmediet cirkulerar vidare till förångaren och processen kan 

upprepas. 

 

Bergvärmen tillskrivs ofta fördelarna ekonomibesparande (uppemot 80 %), miljövänlig, och 

underhållsfri (Thermia AB 2019). 

 

2.6 WUFI® PRO 6.2 

I samband med denna studies fuktsäkerhetsprojektering kommer endimensionella beräkningar av fukt- 

och temperaturförlopp vid ostationära förhållanden att undersökas. I syfte att göra detta används 

programvaran WUFI® PRO 6.2. Denna datoriserade beräkningsprogramvara har allt mer ersatt äldre 

beräkningsmetoder för fukt- och temperaturförlopp, såsom Glasermetoden, och är idag ett standardiserat 

verktyg vid fuktsäkerhetsprojektering. 

 

I denna studie kommer teorin kring WUFI® PRO 6.2 att presenteras i samband med dess nyttjande 

under avsnitt 4.2 Beräkningar – WUFI® PRO 6.2. Detta för att avgränsa studiens omfattning och för att 

fokusera på de funktioner av programvaran som var relevanta för denna studies specifika 

undersökningar. 

 

För den som önskar djupdyka i programvaran och dess tillämpning hänvisas denne lämpligen till 

användarmanualen som erbjuds på tillverkarens hemsida (WUFI® 2019). 
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3 Litteraturöversikt 

 

I detta avsnitt presenteras den litteraturstudie som har utförts i syfte att besvara de frågeställningar som 

formulerats för studien. De frågeställningar som kommer undersökas i syfte att åstadkomma detta är 

enligt formulering i avsnitt 1.2 Syfte och ambition: 

 

▪ Restaurering av byggnader – entydig gällande rätt och föreskrifter? 

 

▪ Traditionell kontra modern byggnadskonst – tekniskt kompatibla? 

 

▪ Restaurering i praktiken – hur tillämpas gällande rätt och föreskrifter? 

 

Analysen av vardera frågeställning utförs med inkorporerad analys enligt avsnitt 1.3.1 Litteraturstudier 

och personlig kommunikation. 

 

3.1 Restaurering av byggnader – entydig gällande rätt och föreskrifter? 

Som Robertsson (2002, 9) beskriver så är varje bebyggelsevårdande situation unik med dess många 

samspelande faktorer och förutsättningar, och varje situation kräver därtill en speciell 

kunskapsuppbyggnad, och utrymme måste ges för analyser, bedömningar och ställningstaganden. Här 

kan Robertsson (2002) anses påpeka vad en kärnproblematik är med byggnadsvård från ett 

företagarperspektiv, nämligen att unik situation → kostsamma åtgärder. För att åskådliggöra 

problematiken kan en jämförelse göras mellan två begrepp som är åtskilda sett till de värderingar som 

definierar dem, men som ofta misstas för att ha samma innebörd, nämligen restaurering och renovering. 

Det kan anses råda en konflikt mellan dessa tekniker när det kommer till underhållsåtgärder av en 

byggnad, då de byggnader som i praktiken bör restaureras istället renoveras. 

 

”Att restaurera en byggnad handlar om att berätta historien så att folk 

förstår den” 

- Nils Ole Lund (K-konsult och SPA 1987, 68). 

 

Anders Nordström1 har god insikt i problematiken, och redogör för hur denna brist på kunskap och 

sedermera meningsskiljaktighet mellan aktörer är vanligt förekommande för de byggnadsantikvarier 

som samverkar med övriga aktörer i byggbranschen. Nordström uppmärksammar i relation till denna 

problematik hur kravet på varsamhet (vilken är synonym med god byggnadsvård och restaurering) är 

                                                      

1 Anders Nordström; Ingenjör och certifierad sakkunnig kontrollant av kulturvärden – Behörighet N. Umeå, 

intervju. 2018-11-16. 
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stadgat inte endast som byggnadsvårdsprincip enligt RAÄ, men även i PBL. Enligt 8 kap. 17 § PBL 

beskrivs varsamhetsbestämmelsen vid underhåll eller ändringsåtgärder av byggnader, vilken stadgar att: 

 

”Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas 

och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 

värden tas till vara.” 

 

En fråga som kan ställas i skenet av problematiken kring restaurering kontra renovering är alltså 

huruvida varsamhetsbestämmelsen i praktiken prioriteras? Eller förordar aktörerna att annan gällande 

rätt äger företräde? Det vill mena en alternativ lösning, där restaurering fasas ut och övergår till ren 

renovering? Norrström (2014, 48 - 49) beskriver hur den då, liksom nu, högaktuella klimatfrågan har 

lett till politiska beslut som i sin tur ställer energikrav för god energihushållning. Krav som gäller vid 

såväl ändring av existerande bebyggelse, såsom vid nybyggnation, och detta innefattar även 

kulturminnen. Dessa energikrav kan enligt Norrström anses leda till en invecklad problematik avseende 

möjligheten att synkronisera god arkitektur med god energihushållning. Detta kan anses vara en rimlig 

analys av Norrström, då det kan anses att det alltid råder samverkan mellan arkitektoniska och tekniska 

egenskaper hos en byggnad, och i synnerhet när det knyter an till att möta regler och föreskrifter. Men 

vad stadgas då i de föreskrifter och allmänna råd som ges i Boverkets föreskrifter (BFS) 2011:6 (BBR) 

om denna lagstadgade problematik? Går det att fastställa vilka föreskrifter som äger företräde före andra 

mellan gränsöverskridande tekniker? Kan en ytterlighet som exempelvis arkitekturen i sig eller 

varsamhetsbestämmelsen ges företräde över de tekniska egenskapskraven? Eller kan kanske rent utav 

varsamhetsbestämmelsen i sig utgöra ett hinder i syfte att uppnå klimatmålen? 

 

Avsnitt 9 i BBR redogör för energihushållning, ett avsnitt som i synnerhet har reviderats för att anpassas 

till gällande EU-rätt. Denna anpassning har inneburit att kraven på god energihushållning har skärpts 

successivt, något som kan anas knyta an till de politiska beslut om energianvändning som Norrström 

reflekterar kring.  Bland annat hänvisas det numer i BBR till föreskriften ”Boverkets föreskrifter och 

allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och normalår 

(BFS 2016:12)” (BEN). Denna föreskrift kommer dock inte att undersökas närmare i denna studie, då 

BEN fokuserar på det tekniska fastställandet av energiförbrukning och inte på de grundläggande kraven 

på god energihushållning. 

 

Enligt föreskrift 9:1 Allmänt BBR stadgas att: 

 

”Byggnader ska vara utformade så att energianvändningen begränsas genom låga 

värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv 

elanvändning” 
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Det kan utläsas hur detta är en generell föreskrift, som gäller vid såväl nyproduktion som vid ändring 

av byggnad. Vidare stadgas specifika krav på energihushållning vid ändring av byggnader enligt 

föreskrifter rubricerade under avsnitt 9:9. Dessa föreskrifter bygger på de föreskrifter som stadgats enligt 

avsnitt 9:1, det kan dock utläsas under föreskrift 9:91 Allmänt, andra stycket, att: 

 

”… Kraven på energihushållning ska tillämpas så att de övriga tekniska egenskapskraven 

kan tillgodoses och så att byggnadens kulturvärden inte skadas och att de arkitektoniska 

och estetiska värdena kan tas tillvara. (BFS 2016:13)” 

 

Samt under fjärde stycket, att: 

 

”Ändring av byggnader får inte medföra att energieffektiviteten försämras, om det inte 

finns synnerliga skäl. (BFS 2011:26)” (De synnerliga skäl som avses är när en ändring 

krävs för att tillgodose andra tekniska krav, t.ex. en god inomhusmiljö). 

 

Denna föreskrift kan anses behöva förtydligas alternativt revideras. Den kan anses redogöra för en 

påtaglig motsägelse, där den å det andra stycket redogör för hur kraven på energihushållning ska 

tillämpas så att de övriga tekniska-, kulturellt värdefulla-, estetiska- och arkitektoniska värdena tas 

tillvara, medan den å det fjärde stycket redogör för hur ändring av byggnader inte för medföra att 

energieffektiviteten försämras om det inte finns synnerliga skäl, synnerliga skäl som därtill endast utgör 

exempel av teknisk natur. Denna analys stödjer den problematik som Norrström åsyftar, då dessa 

föreskrifter onekligen kräver tolkning och diskussion aktörer sinsemellan innan beslutsfattning. 

 

I anknytning till problematiken kring tolkning och diskussion aktörer sinsemellan är det lämpligt att 

introducera begreppet förvanskning, vilket bl.a. Robertsson (2002, 64) redogör för då denne beskriver 

det ofta komplexa samverkansarbetet mellan aktörer i en restaureringsprocess. Robertsson resonerar 

kring hur det vid en eventuell ändringsåtgärd av en byggnad är en förutsättning att först försöka fastställa 

huruvida åtgärden medför en förvanskning av byggnaden. Förbud mot förvanskning redogörs för under 

8 kap. 13 § PBL, vilken stadgar att: 

 

”Byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 

konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. 

 

Första stycket ska tillämpas också på 

 

1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 

16 kap. 7 §, 

 

2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i 

områdesbestämmelser, 
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3. allmänna platser, och 

 

4. bebyggelseområden.” 

 

Som det kan tolkas så är förbudet mot förvanskning en produkt av varsamhetsbestämmelsen. Vilka 

byggnader är då att anse som särskilt värdefulla avseende dessa kriterier? Och var går gränsen för vad 

som anses vara förvanskning av en byggnad? Enligt prop. 1985/86:1, s. 510, föreslås en vid tolkning av 

13 §. Där anses att de byggnader som bör omfattas av 13 §, inte endast omfattar enskilda byggnader av 

monumental karaktär eller historiskt värde, därtill behöver de inte vara av byggnadsminnesklass enligt 

Kulturmiljölagen (1998:950). Vidare redogörs det för hur en byggnad skulle kunna omfattas av 13 § 

ifall den t.ex. är representativ för tidigare samhälleliga eller idealistiska ideal, eller ger en god 

uppfattning om tidigare sociala villkor för en viss samhällsgrupp. En tolkning som Robertsson gör lyder 

att förvanskning förslagsvis inbegriper ändringar som förändrar byggnadens karaktärsdrag eller de 

egenskaper som utgör dess kulturvärden på ett sådant sätt att dessa minskar eller förstörs helt eller 

delvis. Som förslag kan nämnas att i RÅ 1997 ref. 77 (RÅ – Regeringsrätten numera Högsta 

förvaltningsdomstolen) ansåg domstolen att en ändrad taktäckning från tegel till tegelliknande plåt i en 

värdefull bebyggelsemiljö (Smögen) utgjorde förvanskning enligt 8 Kap. 13 § PBL. 

 

Lagtexten i 13 § uttrycker alltså ett förbud mot förvanskning, men detta är onekligen inte liktydigt med 

ett förändringsförbud, för det kan antas att avvikelser från regler och föreskrifter förekommer i vissa fall 

där särskilda skäl har funnits. Men vad reglerar dessa eventuella avvikelser? Dessa tolkningar av 

gällande rätt? Föreskrift 1:21 Mindre avvikelser från föreskrifterna i denna författning BBR stadgar att: 

  

”Byggnadsnämnden får i enskilda fall medge mindre avvikelser från föreskrifterna i denna 

författning. Förutsättningen är att det finns särskilda skäl, att byggnadsprojektet ändå kan 

antas bli tekniskt tillfredsställande och att det inte finns någon avsevärd olägenhet från 

annan synpunkt. (BFS 2011:26).” 

 

I det allmänna rådet till föreskriften redogörs det för hur Byggnadsnämnden i bygglovet prövar om 

mindre avvikelser från utformningskraven kan godtas, samt att Byggnadsnämnden i ett startbesked kan 

klargöra om mindre avvikelser kan godtas ifråga om de tekniska egenskapskraven. 

 

Så det finns alltså möjlighet för en restaurerande aktör att med stöd av vissa regler och föreskrifter göra 

avvikelser från andra regler och föreskrifter för att bejaka intressen. Som fallet ofta är med 

restaureringsåtgärder så uppfyller dessa ändringar sällan de utformningskrav och tekniska 

egenskapskrav som gällande rätt och förhållningsregler kräver, i ett sådant läge skulle därför denna 

föreskrift kunna tänkas åberopas flitigt av restaurerande aktörer. 
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I föreskrift 1:22 krav vid ändringar av byggnader, stadgas att: 

 

”Vid ändring av byggnader gäller reglerna i avsnitt 1 och 2 i tillämpliga delar samt de 

delar av avsnitt 3–9 som står under rubrikerna ”krav vid ändring av byggnader”. De delar 

av avsnitt 3–9 som står under rubrikerna ”Definitioner” och ”Tillämpningsområde” 

gäller även vid ändring av byggnader. (BFS 2011:26).” 

 

Det som stadgas i föreskriften omfattar till stor del regler och föreskrifter som gäller vid uppförandet av 

nya byggnader (avsnitt 1 och 2, BBR) varför föreskrifterna blir svåra att tillämpa vid en restaurering. 

Det lämnas även stort utrymme för tolkning i denna föreskrift då det stadgas att reglerna enligt avsnitt 

1 och 2 gäller vid ”tillämpliga delar” vid ändring av byggnad. Tolkningsutrymmet till trots, så kan det 

dock ändå anses som att Boverket har förståelse för problematiken, då de i det allmänna rådet till 

föreskriften belyser att kraven för nya byggnader ”aldrig är direkt tillämpliga vid ändring”. De fortsätter 

dock med rådet att kraven ofta kan tillgodoses vid ändringar av byggnader genom ”andra lösningar” 

än vid uppförandet av nya byggnader, varpå tolkningsfriheten åter träder in för läsaren. 

 

Denna tolkningsfrihet redogör Marianne Rutberg2 för, när denne beskriver hur det vid arkitektonisk 

projektering av en restaurering ibland kan vara högst nödvändigt att åberopa föreskrift 1:22 krav vid 

ändringar av byggnader för vissa åtgärder. Som exempel omnämnes ett fall där en planerad installation 

av en pardörr bestreds av Byggnadsnämnden vid bygglovsansökan då denna inte uppfyllde 

tillgänglighetskraven. Detta beslut drogs dock tillbaka av Byggnadsnämnden då arkitekten i sin tur 

bestred beslutet genom att åberopa föreskrift 1:22 krav vid ändringar av byggnader, och belyste det som 

stadgas i denna föreskrift om att kraven gäller vid ”tillämpliga delar”. Arkitekten hävdade till sitt försvar 

att byggnadens historiska arv och kulturella ursprung krävde denna utformning, och att ett avsteg från 

detta skulle innebära förvanskning enligt 8 kap. 13 § PBL. Ett till frågeställningen sett bra exempel på 

tillämpning av föreskriften, då denna på ett bra sätt redogör för den komplexa problematik som 

frågeställningen syftar till att undersöka. 

 

Föreskrift 1:221 Varsamhetskrav och förbud mot förvanskning, rubricerar och introducerar med 

efterföljande föreskrifter tolkningsstödet till förbudet mot förvanskning enligt 8 Kap. 13 § PBL och 

varsamhetsbestämmelsen enligt 17 §. Allmänna rådet till föreskrift 1:2211 Varsamhet beskriver: 

 

”För att en åtgärd ska anses vara varsam bör den respektera byggnadens karaktär 

avseende 

 

- proportioner, form och volym, 

 

                                                      

2 Marianne Rutberg; Byggnadsingenjör. Umeå, intervju. 2018-12-21. 
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- materialval och utförande, 

 

- färgsättning, och 

 

- detaljomsorg och detaljeringsnivå. 

 

Den bör också ta till vara detaljer som är väsentliga för byggnadens karaktär. (BFS 

2016:6).” 

 

Denna föreskrift kan anses redogöra för de arkitektoniska kraven på varsamhet, den bör därmed 

framförallt vara väl känd av den aktör som praktiserar arkitektur i samband med en restaurering. 

 

Allmänna rådet till föreskrift 1:2212 Förbud mot förvanskning, beskriver: 

 

”Vid prövning av om en åtgärd medför en förvanskning bör det klarläggas om åtgärden 

förändrar byggnadens karaktärsdrag eller skadar någon av de egenskaper som 

sammantaget ligger till grund för byggnadens eller områdets kulturvärden. (BFS 2016:6).” 

 

Detta råd beskriver det förbud som finns mot förvanskning enligt 8 Kap. 13 § PBL, och uppmanar till 

att det krävs en prövning för att undersöka huruvida den planerade åtgärden medför en förvanskning, 

något som även Robertsson (2002, 64) redogjorde för. Något som kan antas kräva mer eller mindre 

efterforskning av ett objekts historia och tolkning av eventuella åtgärders påverkan. 

 

Föreskrift 1:2213 Särskilt värdefull byggnad BBR är en föreskrift vars allmänna råd är relativt 

omfattande. Det allmänna rådet kommer dock att presenteras i dess helhet då det åskådliggör hur 

komplext begreppet är, något som är nödvändigt att djupdyka i för att förstå vilka värderingar och 

infallsvinklar som kan motivera att en byggnad är att anse som just en särskilt värdefull byggnad. Det 

allmänna rådet till föreskriften beskriver: 

 

”En byggnad kan vara en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i 8 kap. 13 § PBL 

antingen för att den har sådana värden i sig eller för att den utgör en väsentlig del av en 

särskilt värdefull bebyggelsemiljö. Vad som sägs här om byggnader gäller även för 

bebyggelseområden. En byggnad kan vara särskilt värdefull om den tydliggör tidigare 

samhällsförhållanden. Exempel på detta är 

 

- byggnader som representerar en tidigare vanlig byggnadskategori eller konstruktion som 

nu har blivit sällsynt, 
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- byggnader som belyser tidigare bostadsförhållanden, sociala och ekonomiska villkor, 

arbetsförhållanden, olika gruppers livsvillkor, stadsbyggnadsideal eller arkitektoniska 

ideal samt värderingar och tankemönster och 

 

- byggnader som har representerat förlokalsamhället viktiga funktioner eller verksamheter. 

 

En byggnad kan även vara särskilt värdefull om den tydliggör samhällsutvecklingen. 

Exempel på detta är 

 

- byggnader som till exempel illustrerar folkrörelsernas framväxt, massbilismens 

genombrott, immigration eller emigration, 

 

- byggnader som har tjänat som förebilder eller på annat sätt varit uppmärksammade i sin 

samtid, och 

 

- byggnader som präglas av en stark arkitektonisk idé. 

 

En byggnad kan också vara särskilt värdefull om den i sig utgör en källa till kunskap om 

äldre material och teknik. 

 

En byggnad kan vara särskilt värdefull från konstnärlig synpunkt om den uppvisar 

särskilda estetiska kvaliteter eller har en hög ambitionsnivå med avseende på arkitektonisk 

gestaltning eller i utförande och materialval eller i konstnärlig gestaltning och 

utsmyckning. 

 

En byggnad kan även vara särskilt värdefull om den värderas högt i ett lokalt sammanhang. 

Exempel på detta kan vara byggnader som har haft stor betydelse i ortens sociala liv eller 

för ortens identitet eller i lokala traditioner. 

 

I begreppet särskilt värdefull byggnad ligger att byggnaden särskilt väl ska belysa ett visst 

förhållande. Byggnader från tiden före 1920-talets bebyggelseexpansion, som har sin 

huvudsakliga karaktär bevarad, utgör idag en så begränsad del av byggnadsbeståndet att 

flertalet av dem kan antas uppfylla något av kriterierna för särskilt värdefull byggnad. 

(BFS 2016:6).” 

 

Som det framgår av detta allmänna råd kan det anses som att Referenshuset, med dess byggnadsår på 

1916, dess historiska funktion och dess byggnadstyp, rimligtvis är att anse som en särskilt värdefull 

byggnad. 
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För att summera analysen av omständigheterna kring gällande rätt och föreskrifter vid restaurering, kan 

det poängteras att de uppmärksammade föreskrifterna i BBR, gällande rätt enligt 8 kap. 13 och 17 §§ 

PBL, samt det affektionsvärde som lokalbefolkningen hyser gentemot Referenshuset, är de källor som 

efter undersökning motiverar Referenshusets eventuella anseende som särskilt värdefull byggnad. Det 

har efter undersökning ej framgått enligt detaljplan eller annan därtill styrande lokal reglering i Norrtälje 

kommun att Referenshuset skulle räknas som särskilt värdefull bebyggelse. 

  

”Att uppställa några slags allmängiltiga restaureringsprinciper är ju 

fullständigt omöjligt” 

- Sigurd Curman (Curman 1906, 242). 

 

3.2 Traditionell kontra modern byggnadskonst – tekniskt kompatibla? 

Vid restaureringen av äldre byggnader behöver en kompatibilitet råda mellan de material som tillförs 

byggnaden och de som bevaras. Robertsson (2002, 117) redogör för hur traditionell byggnadskonst 

liksom modern byggnadskonst kan ses som ett antal byggnadstekniska system, framväxta under långa 

tidsperioder i samspel med nedärvd kunskap. Det var materialtillgången, tillgänglig teknik och de behov 

som fanns under respektive period som formade byggnadskonsten. Vidare beskriver Robertsson hur det 

med varje system finns unika sätt att uppfylla de tekniska kraven hos en byggnad, och att de olika 

komponenterna i ett system samspelar med varandra för att lyckas med det. Med detta i åtanke blir det 

nödvändigt att reflektera över huruvida en komponent från ett modernt system kan ersätta en komponent 

ur ett fungerande äldre system? Detta avseende såväl dess tekniska funktion i systemet, som dess 

kompatibilitet från en arkitektonisk och byggnadshistorisk synvinkel. 

 

Ett vanligt exempel på denna problematik med komponentbyten är när värmeisoleringsmaterialet i äldre 

byggnader byts ut. Värmeisoleringsmaterialens hygroskopiska förmåga att buffra fukt i äldre hus 

tillgodosåg såväl byggnadens krav på värmeisolering, liksom dess beständighet mot fuktskador. I de fall 

de äldre byggnaderna saknade diffusionsspärr tillät den träbaserade värmeisoleringen att eventuell 

fuktdiffusion genom klimatskärmen kunde ske med minskad risk för fuktproblem. Då värmeisoleringen 

ersattes av mineralull och diffusionsspärr inte tillfördes uppstod ofta fuktskador som följd. Detta pga. 

att den varma och fuktiga inneluften nådde daggpunkten vid avkylningsprocessen genom klimatskärmen 

under diffusionsprocessen, och att mineralullens konvektionsförhindrande egenskaper inte tillät 

erforderlig uttorkning. Gudmundsson (2004, 59) dryftar ett annat vanligt förekommande problem vid 

komponentbyten, vilket är dagens plastfärger. Plastfärgerna i sig bidrar med ett effektivt ångmotstånd, 

detta kan få som följd att en klimatskärm vid restaurering blir tvåstegstätad genom att såväl inner- som 

ytterskikt av en konstruktion får förhöjt ångmotstånd. Denna problematik var vanlig i äldre tider fram 

till sent 1960-tal, då ytterpanel spikades direkt på stommen utan luftspalt. Vid eventuell fuktutfällning 

inuti klimatskärmen fanns det risk för att konstruktionen inte tilläts torka ut erforderligt för att undvika 
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fuktskador. Gudmundsson redogör vidare för hur man vid dessa problem som så ofta åtgärdade 

symptomen istället för orsaken, t.ex. genom att bygga paneler med luftspalt så att åtminstone baksidan 

av panelen tilläts ventileras. Vidare vurmar Gudmundsson för linolje- och slamfärgernas användning, 

används dessa behövs enligt denne ingen luftspalt för att säkerställa uttorkning av klimatskärmen i detta 

hänseende. I moderna byggsystem har den utvändiga luftspalten kommit till att bli standard, dels för att 

tillåta ventilation, dels för att minimera riskerna för stomskador vid eventuellt läckage genom ytskiktet 

(Thurell 1977, 78). Ett annat exempel på problematik vid komponentutbyten presenterar Rutberg, vilken 

beskriver hur en boasering (träpanel) i en äldre prästgård målades med latexfärg istället för den 

ursprungliga linoljefärgen under restaurering. Efter att boaseringen rörde sig över tid med fukt- och 

temperaturvariationer tog den nyligen applicerade latexfärgen skada, och resulterade i ett trådigt icke 

tilltalande ytskikt längs boaseringens längsgående skarvar. Detta hade inte uppmärksammats under 

tidigare år föregående restaureringen, något som förmodades relatera till linoljefärgens tunna 

appliceringsskikt och icke-elastiska egenskaper. 

 

Utöver kravet på kompatibilitet komponenter sinsemellan kan det vara intressant att undersöka ifall den 

moderna projekteringen vid restaureringar har gjort avstamp från generell praxis vid restaurering till 

följd av industrialiseringen inom byggbranschen? Att modern projektering alltså förutsätter användandet 

av moderna byggsystem så till den grad att omläggningen till äldre byggnadstekniker blir för ointressant. 

Detta pga. att byggprocessen går smidigare om systemen upprätthålls och används kontinuerligt. 

Fredrik Nordin3 påpekar hur det kan upplevas som att det är upp till var aktör hur denne förhåller sig 

till industrialiseringen av byggbranschen när det kommer till restaureringar. Att det är viktigt med en 

sund personlig ambition att låta den befintliga konstruktionen definiera ramarna för vad som är en skälig 

åtgärd, och att inte låta de moderna byggsystemen äga företräde bara för att de eventuellt främjar rådande 

tidplan och restaureringens ekonomiska situation. 

 

Den problematik med förhållningssättet till industrialisering som Nordin beskriver kan anses rimlig och 

moraliskt försvarbar avseende goda byggnadsvårdsetik. Samtidigt kan det förmodas att denna sunda 

ambition kan innebära svårigheter för den enskilde tjänstepersonen när det kommer till restaureringar. 

Detta då steget att avvika från den process som blivit automatiserad och närmast norm för ett företag 

bör vara svårt att ta. Engström och Stehn (2014, 1 - 3) beskriver i relation till denna problematik hur det 

idag råder ett segregerat tillstånd i den svenska byggbranschen, där design av byggnader och dess 

komponenter utformas baserat på lägsta timpenning. Där alltså förtjänst kontra kostnad är styrande för 

en byggnads design och vilka komponenter som används. Denna kultur och komponentfokus på 

bekostnad av design dryftas även av Linn (2008, 146 - 150), vilken redogör för hur arkitektur som 

fenomen inte är bildkonst likt annan formgivning. Denne förklarar hur arkitekten i en byggprocess föga 

är att anse som en fri konstnär avseende skapandeprocessen, utan att det snarare är en aktör bunden av 

                                                      

3 Fredrik Nordin; Konstruktör. Umeå, intervju. 2018-12-14 
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uppdrag, ekonomiska incitament, tekniska krav och byggregler, och att en byggnads slutliga utformning 

inte nödvändigtvis behöver vara en produkt av arkitektens ursprungliga vision. Rutberg verifierar denna 

teori till viss del, då det enligt denne ritades avsevärt mycket mer förr på arkitektföretagen. Det skapades 

detaljritningar ned till minsta fönsterkarm i vissa uppdrag, och det var standardförfarande. Nu utgår 

arkitektföretagen i regel från att utförandet av exempelvis dessa installationer ska vara underförstått av 

utförande entreprenörer, något som Rutberg kan koppla till dagens industriella och effektiva 

byggbransch. Å andra sidan redogör Rutberg för hur det emellanåt råder väldigt fria ramar för 

arkitekturen under formgivningsprocessen, och då i synnerhet vid nyproduktion. Det som argumenteras 

kunna skapa förutsättningen för denna frihet anses relatera till komplexiteten hos projektets 

arkitektoniska karaktär. Som exempel ges projekteringen av kultur och hotellbyggnaden Väven i Umeå, 

Sverige, vilken invigdes 2014. Detta projekt medförde för såväl arkitekterna och dess övriga projektörer 

en ovanligt fri ram avseende utformningsmöjligheter. Något som kunde förmodas relatera till projektets 

komplexitet, då Väven är en väldigt unik byggnad, med många unika detaljutföranden och som hade 

stor budget under byggprocessen. 

 

Analysen i detta avsnitt kan anses redogöra för hur traditionell och modern byggnadskonst inte alltid är 

kompatibla. Dels avseende komponenter som sådana, men kanske framförallt avseende de incitament 

som aktörer har idag. Det kan upplevas som att dessa incitament på ett sätt motarbetar möjligheten till 

att restaureringar ska ske varsamt, och att de förmodligen, om än de inte nämndes i analysen, kan 

förmodas vara ekonomiska till sitt slag. Och visst bör det vara en rimlig analys vid närmre eftertanke, 

för ofta (men inte nödvändigtvis riktigt till syftet) så är åtgärder styrda av ekonomiska incitament. Så 

det kan anses rimligt att ställa sig frågan ifall den alltmer industrialiserade, ekonomiska, och med av 

intentionen att döma universalsystemstyrda byggbranschen, även får inflytande över 

förändringskänsliga restaureringar? Med analysen i åtanke kan det åtminstone argumenteras vara en 

fråga som var aktör bör ställa sig inför restaureringen av en särskilt värdefull byggnad. 

 

”Byggnaden är inte alls ett tekniskt problem, den är ett arkitekniskt 

problem” 

- Alvar Aalto (K-konsult och SPA 1987, 13). 

 

3.3 Restaurering i praktiken – hur tillämpas gällande rätt och föreskrifter? 

Vid restaureringen av referenshusets klimatskärm behöver den föreslagna utformningen leva upp till 

bl.a. paragraferna om förbud mot förvanskning och varsamhet enligt 8 kap. 13 och 17 §§ PBL, och även 

till föreskrifterna som redogör för god energihushållning vid ändring av byggnad i avsnitt 9:9, BBR. För 

att lyckas i eftersträvan att uppfylla dessa kriterier på ett synkroniserat sätt blir det onekligen nödvändigt 

att göra en rimlighetsbedömning från fall till fall under en restaurering, där de krav som ställs på dels 
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varsamhet vid ändring av byggnad, dels uppfyllnad av byggnadens tekniska krav måste avvägas mot 

objektet i fråga. 

 

Problematiken vid synkroniseringen mellan varsamhetsbestämmelsen, förbudet mot förvanskning och 

energihushållningen är något som Nordin är väl bekant med. Denne redogör för hur det i de flesta 

restaureringsprojekt uppstår diskussioner kring denna synkronisering, och när det kommer till 

energihushållningen i synnerhet. Ett exempel på problematiken är att de flesta byggnader som är särskilt 

värdefulla ur bevarandehänseende (ofta äldre och dåligt isolerade) kräver energieffektivisering genom 

tilläggsisolering. I dessa fall förordar de flesta tekniska aktörer en utvändig tilläggsisolering för att 

tillgodose byggnadens stomme som värmelagrande komponent. Detta medför dock som oftast att 

byggnadens yttre mer eller mindre fullständigt förvanskas. På samma sätt är den inre tilläggsisoleringen 

inte heller alltid en bra lösning, dels ur den fukttekniska aspekten, då en allt mer nedkyld yttre stomme 

kan medföra fuktproblem, dels ur den estetiska aspekten, då exempelvis inre ytskikt från äldre tider kan 

vara väldigt besvärliga att återfinna eller återskapa. Å andra sidan nämner Nordin liksom det nämnts 

tidigare i studien, att varsamhetskravet äger företräde framför kraven på energihushållning. Det kan 

alltså noteras att även fast det går att skönja vilka krav och bestämmelser som ges företräde, så behövs 

det likväl alltid föras en diskussion mellan aktörer för att legitimera de åtgärder som är planerade. 

 

Rutberg redogör för hur det som A-projektör är viktigt att låta de åtgärder som tillgodoser varsam 

förändring och framförallt kraven på tillgänglighet enligt 8 kap. 1 och 4 §§ PBL vara styrande i 

projekteringen. Att det utöver vardera aktörs individuella bidrag genom projekteringsprocessen är högst 

nödvändigt att dels föra en dialog med Byggnadsinspektören, dels ha en öppen dialog aktörer 

sinsemellan vid möten hos Byggnadsnämnden. Rutberg argumenterar för att detta utbyte av idéer och 

ambitioner är en förutsättning för att leva upp till de lagar och föreskrifter som reglerar arbetet vid såväl 

nybyggnation som vid restaureringar. Nordström beskriver angående detta hur det är viktigt att resonera 

kring var begränsningen ska göras vid exempelvis en energieffektivisering, samt att det i många fall där 

totalrenovering eller nybyggnad istället blir alternativet, ofta kan förbises att byggnaden i fråga redan 

finns. Nordström anser att detta inte lyfts fram tillräckligt idag i svensk restaureringsprocess, utan att 

byggnader ofta blir fundamentalt ersatta av nya byggnader, t.ex. passivhus, och att detta sker till viss del 

omotiverat. Som exempel nämner Nordström en studie från Norge, där den ekonomiska och 

energitekniska driften av ett dåligt isolerat 1800-tals hus jämfördes med kostnaden och energiåtgången 

att riva 1800-tals huset och ersätta det med ett passivhus. Och det studien kom fram till är att det är högst 

diskutabelt huruvida nybyggnationen vore mer hållbar ur ekonomisk- och energiteknisk synpunkt, i 

jämförelse med att bruka 1800-tals huset i befintligt skick, trots dess höga omsättning. Nordström 

poängterar dock också hur detta är en åsikt som beroende på vem som frågas inte ligger i tiden. För en 

byggnadsbevarande-, och som fallet ofta är vid energieffektivisering, klimatfrämjande strategi är inte 

alltid förenlig med byggbranschen som den ser ut idag. Att bevara, och i ett extremfall som detta helt 
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och hållet avskriva eventuella förändringar eller nybyggnationer, det får som kan anas i regel en negativ 

effekt på tillväxten, och i det långa loppet kan folk i och med detta missta sina arbeten. 

 

3.3.1 Att tillämpa specifika krav på värme, fukt och ventilation 

I denna studie är tanken att de U-värden som uppskattas för Vägg 1–4 ska jämföras med 

rekommenderade U-värden enligt BBR. Därför behöver de tekniska krav och rekommendationer som 

föreskrivs i BBR undersökas. Enligt föreskrift 9:92 ges rekommendationen att ifall de krav som stadgas 

i föreskrift 9:2 angående primärenergital inte kan uppnås, så skall en ytterväggs U-värde vid ändring 

eftersträvas att motsvara ett U-Värde < 0.18 W/m2K. I denna studie kommer Referenshusets 

primärenergital inte att beräknas, Vägg 1–4 kommer endast att undersökas avseende fukt- och 

temperaturförloppsegenskaper. Det rekommenderade U-värdet på < 0.18 W/m2K ligger högst troligen 

påtagligt under det dagsaktuella U-värdet för referenshusets yttervägg, i avsnitt 4.1 Beräkningar – 

praktisk byggnadsfysik kommer därför Vägg 1–4 att få sina respektive U-värden uppskattade. Det 

framgår också i föreskrift 6:95 att ändringar i en byggnads klimatavskiljande delar, t.ex. vid 

tilläggsisolering, kan medföra förändrat fukttillstånd hos byggnadsdelen. Det allmänna råd som ges till 

föreskriften är att en fuktsäkerhetsprojektering bör göras före dessa ändringar samt att utförandet sker 

med god fuktkontroll. Då detta är en för studien central frågeställning kommer en 

fuktsäkerhetsprojektering att göras under avsnitt 4.1 Beräkningar – praktisk byggnadsfysik, den kommer 

dock avgränsas till att uppskatta fukt- och temperaturförloppsegenskaper hos Vägg 1–4. I samband med 

restaureringsprocessen kan det antas att det rådande inomhusklimatet kommer att påverkas, och att 

samfunktionen mellan värme-, fukt- och ventilationsinstallationer behöver justeras. I denna studie 

kommer dock ingen specifik installationsberäkning att genomföras, utan endast byggnadsfysikaliska 

egenskaper för Vägg 1–4 kommer att undersökas. Anledningen till detta är dels att bergvärme är planerat 

att tillföras efter ytterväggarnas renovering, dels att ventilationen är planerad att bibehållas som ett 

självdragssystem. 

 

Wallentén (2018, 5) sammanställer i sin studie RäknaF – Stöd för kombinerade värme- och 

fuktberäkningar i byggnadsdelar en generell vägledning för personer som arbetar med värme- och 

fuktberäkningsprogram. Här nämner Wallentén hur erfarenheter visat att olika användare som använder 

sig av samma typ av datoriserade beräkningsprogram (däribland WUFI® PRO 6.2) kan få väldigt olika 

resultat, varför dessa beräkningsprogram till viss mån har blivit ifrågasatta utifrån deras pålitlighet. I 

opposition till denna erfarenhet av olika resultat, nämner Wallentén studier som motsatt visat på att 

relativt god överensstämmelse råder mellan mätningar och tillämpade värme- och fuktberäkningar 

(Mundt-Petersen 2015, Künzel 1995). Med dessa icke samstämmiga resultat presenterade i sin studie 

föreslår Wallentén att ett stort problem med de datoriserade beräkningsverktygen är det omfattande 

antalet parametrar som måste uppskattas, samt att dessa saknar tydliga riktlinjer för omfattningsnivån 

på deras respektive indata. 
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Wallenténs slutsats kan anses ha god förankring i realiteten, då nyttjandet av fuktberäkningsprogrammet 

WUFI® PRO 6.2 medfört frågeställningar och problematik även i denna studie. Problematiken har 

kretsat kring att tolka parametrarna, då det krävs en omfattande kunskap om byggfysik för att till fullo 

förstå dem alla och vad de har för inverkan på resultatet. Resultatet från beräkningarna som genomfördes 

med WUFI® PRO 6.2 i denna studie har förvisso antagits rimliga, men tolkningsproblematiken har 

medfört omfattande efterforskning detta till trots. Anledningen till efterforskningarna relaterade oftast 

till den eftersträvan som fanns att nyttja material i programmets materialdatabas som motsvarade de 

material som nyttjats under praktisk handberäkning. Då dessa material inte alltid fanns representerade 

uppstod frågeställningar kring vilka material som kunde uppfattas ha liknande egenskaper. 

 

Med analysen av beräkningsprogrammen i åtanke blir det tydligt att en, för att kunna föreslå tekniskt 

riktiga åtgärder vid en restaurering, behöver kunskap. Kunskap om dels byggnadens historia, dels 

byggnadens konstruktion och byggmaterial. Det är delvis den typen av slutsats som på ett bra sätt 

gestaltar ambitionen med denna studie, att försöka bringa klarhet över det eventuella faktum att en 

restaurering inte alltid styrs av det som blir resultatet från t.ex. byggnadsfysikaliska beräkningar, utan 

absolut kan baseras på traditionell kunskap om äldre konstruktioners ofta hygroskopiska egenskaper, 

och en tillit till äldre redan fungerande byggsystem. Vid Referenshusets restaurering är ambitionen att 

de resultat som kan påvisas från detta avsnitt och från tekniska beräkningar i avsnitt 4 Genomförande, 

ska ligga till grund för en uppskattning, en avvägning. Ska t.ex. en diffusionsspärr verkligen användas? 

Vilken riskerar att dels intensifiera fuktdiffusionen till övriga beståndsdelar av klimatskärmen, dels 

äventyra husets genuina tidstypiska uppbyggnad ur ett restaureringsperspektiv. Eller ska en ångbroms 

användas? Vad talar för att det behövs ett mellanting mellan diffusionsspärr, eller inget 

ångmotsståndsskikt alls? 

 

Som Nordström påpekar är det så viktigt att ställa sig frågan av nödvändigheten med sitt agerande, vilket 

passar bra in i denna studies diffusionsproblematik. Om frågan t.ex. gällde huruvida en torpargrund 

skulle behöva kompletteras med grundventiler, så är det viktigt att ställa sig frågan: hur länge har huset 

varit utan grundventiler? Samt: har det fungerat bra? Det kan ju för all del vara så att all teoretisk 

kunskap och även praktiska beräkningar förespråkar grundventilernas användning, men det är i 

restaureringssammanhang ofta en empiriskt fastställd slutsats att fungerande koncept inte kräver 

ändringsåtgärder. Detta blir aktuellt även under Referenshusets förestående fuktsäkerhetsprojektering 

att ställa sig frågan: hur har det fungerat? Samt: hur såg fuktproduktionen ut innan restaureringen? Och 

där kan en med relativ säkerhet förmoda att Referenshuset inte kommer utsättas för ökat fukttillskott 

efter restaurering enligt Nordström. Detta motiveras med fuktproduktionen från det 30–40 tal barn och 

de lärare som vistades i Referenshuset under dess tidiga användning. Denna analys av Nordström kan 

anses högst rimlig, då antalet personer som vistas i referenslokaler är en viktig parameter i moderna 

fuktsäkerhetsprojekteringar. Till denna analys kan Nordins resonemang omnämnas lämpligen, vilken 

redogör för hur en oförändrad eller rent utav kraftigt förminskad fuktproduktion, inte per automatik 
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innebär fri tillgång till tilläggsisolering invändigt. Allt för effektiv invändig isolering kan oavsett ökad 

fuktproduktion eller ej orsaka fuktutfällning i väggen, detta till följd av den utifrån sett allt mer nedkylda 

stommen. 

 

Avslutningsvis vore det intressant att föra en diskussion kring hur Referenshusets byggherre bör förhålla 

sig till tillämpningen av gällande rätt och föreskrifter. 10 kap. 5 § PBL stadgar att det är byggherren som 

har det fulla ansvaret för att gällande lagar, förordningar, föreskrifter och beslut följs. Då referenshuset 

numer är privatägt och användningen av huset har ändrats från skolverksamhet till privat bostad, kan 

det diskuteras huruvida tillämpningen av de krav och allmänna råd som stadgas i gällande rätt och i 

BBR i viss mån blir mindre styrande? Det kan argumenteras för att Referenshuset som sådant hade större 

inverkan på allmänheten under husets användning som skola, varför varsamhet vid ändring av 

byggnaden vid den tiden bör ha varit mer strängt reglerat. För var ska gränsen dras för när samhället kan 

lägga veto mot en privatpersons arkitektoniska och konstnärliga ambition? Kan det argumenteras för att 

användningen av Referenshuset och dess planerade ändringar har beaktansvärt inflytande på 

allmänheten? Då byggnaden numer är privat bostad finns det möjligen anledning till att göra den 

avvägningen att den restaurering som sker i referenshuset framgent följer anvisningarna enligt gällande 

rätt och BBR, så till den grad att det inte medför orimligt höga kostnader eller orimligt högt ställda 

tekniska krav sett till driften av byggnaden. För nog måste en restaurerings omfattning som det dryftats 

under tidigare avsnitt bedömas från projekt till projekt? Då en restaurering av exempelvis Lunds 

domkyrka bör ha avsevärt större påverkan på allmänheten än en restaurering av Referenshuset? 

 

Sammantaget kan det anses förståeligt att tillämpningen av gällande rätt och föreskrifter under 

restaurering är komplicerad. 

 

”Arkitekturen, till skillnad från t.ex. musiken och måleriet, ryms inte 

uteslutande inom konsten, den hör också till teknikens, och därmed till 

vetenskapens område. Den har dessutom en moralisk och social 

dimension, från vilken den till skillnad från de rena konstformerna inte 

kan frigöra sig” 

- George Henrik von Wright (Von Wright, 1992). 
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4 Genomförande 

 

I detta avsnitt presenteras de tekniska undersökningar som gjorts i studien vid undersökningen av Vägg 

1–4. De beräkningssamband och ingångsvärden som legat till grund för tekniska handberäkningar, 

respektive datorstödd beräkning presenteras i två delavsnitt, vilka är: 

 

▪ Beräkningar inom praktisk byggnadsfysik. 

 

▪ Beräkningar inom WUFI® PRO 6.2. 

 

De resultat som uppnåtts presenteras enligt samma struktur under avsnitt 5 Resultat – värme- och 

fuktberäkningar. 

 

4.1 Beräkningar – praktisk byggnadsfysik 

De byggnadsfysikaliska beräkningar som genomförts avser Vägg 1–4, och har behandlat väggarnas 

respektive 

 

▪ U-värde. 

U-värdet för respektive vägg beräknas enligt antingen ekv. (28) ifall väggen består av homogena 

skikt, eller enligt ekv. (29–31), ifall väggen består av sammansatta skikt. 

 

▪ Risk för ytkondensation. 

Eventuell ytkondensation vid respektive väggs inre ytskikt beräknas enligt ekv. (29–32,40). 

 

▪ Risk för kondens inuti konstruktion. 

Fukttillståndet i väggarna beräknas enligt Glasermetoden. 

 

4.1.1 U-värde – Vägg 1 

Vägg 1 utgörs av referenshusets befintliga konstruktion. Denna utgör inga sammansatta skikt, vilket 

medförde att dess U-värde kunde beräknas genom ekv. (28). 

 

För att bestämma U-värdet för väggen behövde först vardera skikts värmemotstånd definieras. 

Ingångsvärdena för vardera skikt i konstruktionen avseende tjocklek (𝑑), värmekonduktivitet (𝜆), samt 

i de fall det var känt värmemotstånd (𝑅) togs fram, där värdet för: 

 

▪ Respektive skikts tjocklek hämtades från måttagning vid referenshuset. 

 

▪ Värmekonduktivitet hämtades från Tabell 1 eller enligt leverantörs specifikation. 
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▪ Yttre och inre värmemotstånd (𝑅𝑠𝑒 och 𝑅𝑠𝑖) bestämdes enligt avsnitt 2.4.1 Värme – tillämpad 

värmetransport. 

 

Därefter beräknades de respektive okända värmemotstånden, 𝑅𝑛, genom ekv. (7). 

 

Med samtliga skikts värmemotstånd kända kunde därefter U-värdet för Vägg 1 beräknas genom ekv. 

(28). 

 

4.1.2 U-värde – Vägg 2 

Vägg 2 utgörs av referenshusets befintliga väggkonstruktion, tillbyggd med en ångbroms och 70 mm 

invändig tilläggsisolering av mineralull. Den invändiga tilläggsisoleringen utgör en sammansatt 

väggkonstruktion, där isoleringen ska passas in i en trästomme monterad med 2” reglar på c/c-avstånd 

0.6 m. Detta medförde att U-värdet för väggkonstruktionen lämpligen togs fram genom att göra ett viktat 

U-medelvärde enligt teorin om tillämpad värmetransport vid sammansatta konstruktioner (avsnitt 2.4.1 

Värme – tillämpad värmetransport). 

 

För att beräkna väggens viktade U-värde beräknades först andelen mineralull, 𝛼, kontra andelen trä, 𝛽, 

i det sammansatta skiktet. Detta gjordes i ett fiktivt isoleringsfack om 1 m2 vid regelavstånd på 0.6 m. 

Andelen trä ökades något då hänsyn togs till förmodade kottlingar och tvärgående reglar runt fönster 

och dörrar. 

 

För att definiera vardera skikts värmemotstånd erhölls relevanta ingångsvärden för vardera skikt i 

konstruktionen avseende tjocklek (𝑑), värmekonduktivitet (𝜆), samt i de fall det var känt värmemotstånd 

(𝑅), där värdet för: 

 

▪ Respektive skikts tjocklek hämtades från måttagning vid referenshuset. 

 

▪ Värmekonduktivitet hämtades från Tabell 1 eller enligt leverantörs specifikation. 

 

▪ Yttre och inre värmemotstånd (𝑅𝑠𝑒 och 𝑅𝑠𝑖) bestämdes enligt avsnitt 2.4.1 Värme – tillämpad 

värmetransport. 

 

Då det är ett viktat medelvärde behandlades de relevanta ingångsvärdena för det sammansatta skiktet 

olika beroende på U-värdesmetod. 

 

𝑈-värdesmetoden 

𝑈-värdesmetoden nyttjades till en början, där värmemotstånden för isolerad yta, kontra träregelyta 

beräknades parallellt genom ekv. (7). 
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Med samtliga värmemotstånd kända kunde U-värdet för den värmetransport som transporterats genom 

ytandelen mineralull, 𝑈𝑖𝑠𝑜𝑙 , respektive genom ytandelen träregel, 𝑈𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙  beräknas. Detta gjordes liksom 

vid Vägg 1 genom ekv. (28). 

 

U-värdet baserat på 𝑈-värdesmetoden, 𝑈𝑈, kunde därefter beräknas genom ekv. (29). 

 

𝜆-värdesmetoden 

Därefter nyttjades 𝜆-värdesmetoden, vid vilken värmemotstånden för värmeisolering och träregel räknas 

samman under värmemotståndssummeringen baserat på deras respektive ytandel av väggen. 

Värmemotståndet för det sammansatta skiktet erhölls således genom att nyttja ett ytandelsbaserat värde 

för värmekonduktiviteten, 𝜆𝑟𝑒𝑠, vilken beräknades genom ekv. (30). 

 

Med  𝜆𝑟𝑒𝑠 känt beräknades därefter U-värdet baserat på 𝜆-värdesmetoden, 𝑈𝜆, liksom vid Vägg 1 genom 

ekv. (28). 

 

Med U-värdena 𝑈𝑈 och 𝑈𝜆 kända beräknades slutligen det viktade U-värdet, 𝑈𝑚𝑒𝑑, för Vägg 2 genom 

ekv. (31). 

 

4.1.3 U-värde – Vägg 3 

Vägg 3 utgörs av referenshusets befintliga väggkonstruktion, tillbyggd med en 70 mm invändig 

tilläggsisolering av cellulosaisolering. Den invändiga tilläggsisoleringen utgör en sammansatt 

väggkonstruktion, där isoleringen ska passas in i en trästomme monterad på c/c-avstånd 0.6 m. Detta 

medförde att U-värdet för väggkonstruktionen lämpligen togs fram genom att göra ett viktat U-

medelvärde enligt teorin om tillämpad värmetransport vid sammansatta konstruktioner (avsnitt 2.4.1 

Värme – tillämpad värmetransport). 

 

För att beräkna väggens viktade U-värde beräknades först andelen cellulosaisolering, 𝛼, kontra andelen 

trä, 𝛽, i det sammansatta skiktet. Detta gjordes i ett fiktivt isoleringsfack om 1 m2 vid regelavstånd på 

0.6 m. Andelen trä ökades något då hänsyn togs till förmodade kottlingar och tvärgående reglar runt 

fönster och dörrar. 

 

För att definiera vardera skikts värmemotstånd erhölls relevanta ingångsvärden för vardera skikt i 

konstruktionen avseende tjocklek (𝑑), värmekonduktivitet (𝜆), samt i de fall det var känt värmemotstånd 

(𝑅), där värdet för: 

 

▪ Respektive skikts tjocklek hämtades från måttagning vid referenshuset. 

 

▪ Värmekonduktivitet hämtades från Tabell 1 eller enligt leverantörs specifikation. 
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▪ Yttre och inre värmemotstånd (𝑅𝑠𝑒 och 𝑅𝑠𝑖) bestämdes enligt avsnitt 2.4.1 Värme – tillämpad 

värmetransport. 

 

Då det är ett viktat medelvärde behandlas de relevanta ingångsvärdena för det sammansatta skiktet olika 

beroende på U-värdesmetod. 

 

𝑈-värdesmetoden 

𝑈-värdesmetoden nyttjades till en början, där värmemotstånden för isolerad yta, kontra träregelyta 

beräknades parallellt genom ekv. (7). 

 

Med samtliga värmemotstånd kända kunde U-värdet för den värmetransport som transporterats genom 

ytandelen mineralull, 𝑈𝑖𝑠𝑜𝑙 , respektive genom ytandelen träregel, 𝑈𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙  beräknas. Detta gjordes liksom 

vid Vägg 1 genom ekv. (28). 

 

U-värdet baserat på 𝑈-värdesmetoden, 𝑈𝑈, kunde därefter beräknas genom ekv. (29). 

 

𝜆-värdesmetoden 

Därefter nyttjades 𝜆-värdesmetoden, vid vilken värmemotstånden för värmeisolering och träregel räknas 

samman under värmemotståndssummeringen baserat på deras respektive ytandel av väggen. 

Värmemotståndet för det sammansatta skiktet erhölls således genom att nyttja ett ytandelsbaserat värde 

för värmekonduktiviteten, 𝜆𝑟𝑒𝑠, vilken beräknades genom ekv. (30). 

 

Med  𝜆𝑟𝑒𝑠 känt beräknades därefter U-värdet baserat på 𝜆-värdesmetoden, 𝑈𝜆, liksom vid Vägg 1 genom 

ekv. (28). 

 

Med U-värdena 𝑈𝑈 och 𝑈𝜆 kända beräknades slutligen det viktade U-värdet 𝑈𝑚𝑒𝑑 för Vägg 3 genom 

ekv. (31). 

 

4.1.4 U-värde – Vägg 4 

Vägg 4 utgörs av referenshusets befintliga väggkonstruktion, tillbyggd med en 70 mm invändig 

tilläggsisolering av PIR. Den invändiga tilläggsisoleringen utgör en sammansatt väggkonstruktion, där 

isoleringen ska passas in i en trästomme monterad på c/c-avstånd 0.6 m. Detta medförde att U-värdet 

för väggkonstruktionen lämpligen togs fram genom att göra ett viktat U-medelvärde enligt teorin om 

tillämpad värmetransport vid sammansatta konstruktioner (avsnitt 2.4.1 Värme – tillämpad 

värmetransport). 

 

För att beräkna väggens viktade U-värde beräknades först andelen PIR, 𝛼, kontra andelen trä, 𝛽, i det 

sammansatta skiktet. Detta gjordes i ett fiktivt isoleringsfack om 1 m2 vid regelavstånd på 0.6 m. 
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Andelen trä ökades något då hänsyn togs till förmodade kottlingar och tvärgående reglar runt fönster 

och dörrar. 

 

För att definiera vardera skikts värmemotstånd erhölls relevanta ingångsvärden för vardera skikt i 

konstruktionen avseende tjocklek (𝑑), värmekonduktivitet (𝜆), samt i de fall det var känt värmemotstånd 

(𝑅), där värdet för: 

 

▪ Respektive skikts tjocklek hämtades från måttagning vid referenshuset. 

 

▪ Värmekonduktivitet hämtades från Tabell 1 eller enligt leverantörs specifikation. 

 

▪ Yttre och inre värmemotstånd (𝑅𝑠𝑒 och 𝑅𝑠𝑖) bestämdes enligt avsnitt 2.4.1 Värme – tillämpad 

värmetransport. 

 

Då det är ett viktat medelvärde behandlas de relevanta ingångsvärdena för det sammansatta skiktet olika 

beroende på U-värdesmetod. 

 

𝑈-värdesmetoden 

𝑈-värdesmetoden nyttjades till en början, där värmemotstånden för isolerad yta, kontra träregelyta 

beräknades parallellt genom ekv. (7). 

 

Med samtliga värmemotstånd kända kunde U-värdet för den värmetransport som transporterats genom 

ytandelen PIR, 𝑈𝑖𝑠𝑜𝑙 , respektive genom ytandelen träregel, 𝑈𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙  beräknas. Detta gjordes liksom vid 

Vägg 1 genom ekv. (28). 

 

U-värdet baserat på 𝑈-värdesmetoden, 𝑈𝑈, kunde därefter beräknas genom ekv. (29). 

 

𝜆-värdesmetoden 

Därefter nyttjades 𝜆-värdesmetoden, vid vilken värmemotstånden för värmeisolering och träregel räknas 

samman under värmemotståndssummeringen baserat på deras respektive ytandel av väggen. 

Värmemotståndet för det sammansatta skiktet erhölls således genom att nyttja ett ytandelsbaserat värde 

på värmekonduktiviteten, 𝜆𝑟𝑒𝑠, vilken beräknades genom ekv. (30). 

 

Med  𝜆𝑟𝑒𝑠 känt beräknades därefter U-värdet baserat på 𝜆-värdesmetoden, 𝑈𝜆, liksom vid Vägg 1 genom 

ekv. (28). 

 

Med U-värdena 𝑈𝑈 och 𝑈𝜆 kända beräknades slutligen det viktade U-värdet 𝑈𝑚𝑒𝑑 för Vägg 4 genom 

ekv. (31). 
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4.1.5 Risk för ytkondensation – Vägg 1–4 

För att beräkna ifall Vägg 1–4 riskerade ytkondensation vid stationära förhållanden undersöktes först 

vilken ånghalt som kunde förväntas utomhus, 𝑣𝑢, respektive inomhus, 𝑣𝑖, samt vilken som var 

årsmedeltemperaturen under januari månad. Detta gjordes genom att hämta medelvärden för RF från 

Figur 19 och årsmedeltemperaturen från Figur 20. 

 

Med RF och utomhustemperatur kända kunde mättnadsånghalten, 𝑣𝑠, bestämmas enligt Tabell 2, 

varefter ånghalten utomhus, 𝑣𝑢, kunde beräknas genom ekv. (32). 

 

Med känd utomhusånghalt kunde därefter ånghalten inomhus uppskattas genom att korrelera ånghalt 

utomhus mot uppskattat fukttillskott inomhus. Detta gjordes genom ekv. (35), med fukttillskottet 𝑉𝐹𝑇 

uppskattat till 4 g/m3 enligt avsnitt 2.4.2 Fukt. 

 

Därefter kontrollerades vilken temperatur som motsvarade mättnadsånghalt vid beräknad ånghalt 

inomhus, 𝑇𝑠𝑖, genom Tabell 2. 

 

Med uppskattad inomhustemperatur och utomhustemperatur hämtad från Tabell 2 kunde därefter 

dimensionerande yttemperatur för ytkondensation uppskattas genom ekv. (4). Varefter den 

dimensionerande yttemperaturen 𝑇𝑦
𝑑𝑖𝑚 kontrollerades gentemot temperaturen som motsvarade 

daggpunktstemperatur vid beräknad ånghalt inomhus, 𝑇𝑠𝑖, genom ekv. (50). 

 

4.1.6 Risk för kondens inuti konstruktion – Vägg 1–4 

För att undersöka huruvida det fanns risk för kondensation inuti Vägg 1–4 undersöktes samtliga av dessa 

med hjälp av Tabell 5: 

 

Tabell 5: Glasermetoden illustrerad i tabellform 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Skikt 𝑑 

(m) 

𝜆 

(W/mK) 

𝑅 

(m2K/W) 

Δ𝑇 

(°C) 

𝑇 

(°C) 

𝑣𝑠 

(g/m3) 

𝛿 

(m2/s) 

𝑍 

(s/m) 

Δ𝑣 

(g/m3) 

𝑣 

(g/m3) 

 

𝑅𝐹 

(-) 

Utsida            

…            

Insida            

∑            
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Där kolumnerna presenterade data och beräkningar enligt nedan: 

 

Kolumn 1: Ingående materialskikt och skiktgränser: Utsida → Insida. 

Respektive materialskikt och skiktgränser beroende på väggtyp. 

 

Kolumn 2: Tjocklek hos skikt. 

Hämtades från mätning vid referenshuset, samt från planerade restaureringsåtgärder. 

 

Kolumn 3: Värmekonduktivitet hos skikt. 

Hämtades i den mån det var specificerat från Figur 14. Vid de sammansatta skikten 

Tilläggsisolering – Mineralull (Vägg 2), Tilläggsisolering – Cellulosa (Vägg 3) samt 

Tilläggsisolering – PIR (Vägg 4) beräknades värmekonduktiviteten genom ekv. (30). 

 

Kolumn 4: Värmemotstånd över skikt. 

Beräknades för vardera skikt genom ekv. (7). 

 

Kolumn 5: Temperaturdifferens över skikt. 

Beräknades utifrån Kolumn 6. 

 

Kolumn 6: Temperatur i skiktgränser. 

Beräknades genom ekv. (25). 

 

Kolumn 7: Mättnadsånghalt i skiktgränser. 

Hämtades från Tabell 2 utifrån motsvarande temperatur under Kolumn 6. 

 

Kolumn 8: Ånggenomsläpplighetskoefficient för skikt. 

Hämtades från Tabell 3 i den mån de var representerade, annars försummades värdet förutsatt 

att skiktet hade ett ånggenomgångsmotstånd specificerat enligt Kolumn 9. 

 

Kolumn 9: Ånggenomgångsmotstånd för vardera skikt. 

Ånggenomgångsmotstånd beräknades då skikttjocklek och ånggenomsläpplighetskoefficient 

var specificerad genom ekv. (39). Då 𝛿 var svår att erhålla från tabell (ofta för material med 

tunn tjocklek) hämtades specificerat värde för 𝑍 från Tabell 4 eller leverantör. 

 

Ånggenomgångsmotstånd för materialskiktet Förhydningspapp uppskattades enligt 

överslagsräkning presenterad i avsnitt 2.3.4 Lufttäthet – förhydningspapp och tätningspapp. 

 

Ånggenomgångsmotstånd för materialskiktet Tätningspapp försummades. 
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För de sammansatta materialskikten Tilläggsisolering – Mineralull (Vägg 2), Tilläggsisolering – 

Cellulosa (Vägg 3) samt Tilläggsisolering – PIR (Vägg 4) beräknades ånggenomgångsmotståndet 

genom att applicera teorin kring värmekonduktivitet för sammansatta skikt (ekv. (30)) genom ekv. (51). 

 

I tillägg till ekv. (51) behövde 𝑍𝑃𝐼𝑅 beräknas dessförinnan. Diffusionsmotståndet för vattenånga, 𝜇, 

hämtades för PIR enligt uppgift från leverantör, varefter 𝑍𝑃𝐼𝑅 kunde beräknas genom ekv. (41). 

 

Kolumn 10: Ånghaltsskillnad över skikt. 

Beräknades utifrån föregående skikt under Kolumn 11. 

 

Kolumn 11: Ånghalt i skiktgränser. 

Ånghalten i vardera skiktgräns baserades på de ångmotstånd som passerats genom ekv. (48). 

 

Kolumn 12: Relativ fuktighet i skiktgränser. 

Beräknades utifrån Kolumn 7 och 11 genom ekv. (33). 

 

4.2 Beräkningar – WUFI® PRO 6.2 

I detta avsnitt presenteras stegvis teorin bakom WUFI® PRO 6.2, samt i anslutning till denna 

genomgång de specifika åtgärder som vidtogs för Vägg 1–4 under beräkningarna i denna studie.  

Avsnittet är strukturerat enligt: 

 

▪ Inledning – Användargränssnitt. 

 

▪ Konstruktion – Uppbyggnad/Monitorpositioner – Vägg 1–4. 

 

▪ Konstruktion – Orientering/Lutning/Höjd. 

 

▪ Konstruktion – Ytövergångskoefficient. 

 

▪ Konstruktion – Begynnelsevillkor. 

 

▪ Inställningar – Tid/Profil. 

 

▪ Inställningar – Numerik. 

 

▪ Klimat – Utomhus (vänster sida). 

 

▪ Klimat – inomhus (höger sida). 

 

▪ Beräkning. 
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4.2.1 Inledning - Användargränssnitt 

Figur 23 (WUFI® PRO 6.2 2019) presenterar det för användaren relativt användarvänliga 

användargränssnitt (gränssnitt) som utgör startsida hos WUFI® PRO 6.2. Längs gränssnittets vänstra 

kolumndisplay presenteras Projektutforskaren. I denna display presenteras de flikar som kräver 

eventuell modifiering, vars egenskaper lämpligen modifieras i tur och ordning från Projekt till Klimat. 

Med hjälp av flikarna i Menyraden kan ytterligare modifiering uppnås, då dessa är synkroniserade till 

de flikar som presenteras i Projektutforskaren. 

 

 
Figur 23: WUFI® PRO 6.2 - Användargränssnitt (WUFI® PRO 6.2 2019). 

 

Menyraden – Projekt 

Då fyra väggar ska undersökas avseende fukt- och temperaturförlopp med hjälp av programvaran, 

behövs fyra specifika fall skapas. Det åstadkoms genom att utöver det automatiskt skapade ”Fall 1” 

skapa ytterligare tre fall under fliken ”Projekt” → ”Nytt fall”. 

 

Till denna studie skapades tre nya fall → Dvs. totalt fyra fall. 

 

Projektutforskaren – Projekt 

Under denna flik anges efter relevans den specifika projektinformation som är knuten till projekteringen. 

Däribland projektets namn, projektnummer, kund, m.m. 

 

Projektutforskaren – Fall (…) 

Denna parameter symboliserar rubriken för vilket fall som undersöks. I denna parameter kan 

fallspecifikt namn, kommentarer och även kopiering av indata från andra fall modifieras. 

 

I denna studie namngavs de fyra fallen enligt: 

 

▪ Vägg 1. 
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▪ Vägg 2. 

 

▪ Vägg 3. 

 

▪ Vägg 4. 

 

4.2.2 Konstruktion – Uppbyggnad/Monitorpositioner: Vägg 1 

Uppbyggnaden av väggkonstruktionen för fallen Vägg 1–4 följer samma struktur. Under fliken 

”Konstruktion” modifieras inledningsvis parametern ”Uppbyggnad/monitorpositioner”. Denna vy 

presenteras enligt Figur 24 (WUFI® PRO 6.2 2019) Det första steget är att välja antalet nya 

materialskikt, och sedan definiera materialskiktens egenskaper via fliken ”Materialdatabas”. De 

egenskaper som kontrollerades för respektive materialskikt i denna studie var: 

 

▪ Skikttjocklek (m). 

 

▪ Värmeledningsförmåga (värmekonduktivitet) (W/mK). 

 

▪ Diffusionsmotstånd för vattenånga (Ångmotstånd) (-). 

 

 

Figur 24: WUFI® PRO 6.2 - Konstruktion - Uppbyggnad/monitorpositioner (WUFI® PRO 6.2 2019). 

 

Ett materialskikts parametrar kan på enklaste vis kontrolleras genom att markera ett materialskikt och 

klicka på fliken Materialdata. Figur 25 (WUFI® PRO 6.2 2019) presenterar Materialdatans display för 

ett materialskikt. Om modifiering av parametrarna önskas åstadkoms detta genom att först låsa upp 

materialskiktet. Detta görs genom att klicka på låsikonen uppe till höger i displayen. Eventuell 

modifiering av T.ex. skikttjocklek och värmeledningsförmåga är därefter möjlig. 
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Figur 25: WUFI® PRO 6.2: Fliken Materialdata - presenterar parametrar för ett valt materialskikt (WUFI® 

PRO 6.2 2019). 

 

Till Fall 1 (Vägg 1) valdes sex materialskikt, vilka via materialdatabasen bestämdes och modifierades 

enligt: 

 

▪ Ytterpanel 

Materialdatabas → Alla källor → WUFI → NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige 

universitet → Skandinavisk gran vinkelrett fibre. 

 

Skikttjocklek → Modifierades från odefinierat ingångsvärde till 0.022 m. 

 

Värmeledningsförmåga → Modifierades från ingångsvärdet 0.13 W/mK till 0.14 W/mK. 

 

Ångmotstånd →Ingångsvärdet 50 accepterades. 

 

▪ Luftspalt 

Materialdatabas → Alla källor → WUFI →  Allmänna materialier → Air layer 25 mm. 

 

Skikttjocklek → Ingångsvärdet 0.025 m accepterades. 

 

Värmeledningsförmåga → Ingångsvärdet 0.155 W/mK accepterades. 

 

Ångmotstånd → Ingångsvärdet 0.51 accepterades. 

 

▪ Förhydningspapp 
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Materialdatabas → Alla källor → WUFI → Fraunhofer IBP → Membran → Adolf Würth, 

WÜTOP Thermo Fassade/Fassade. 

 

Skikttjocklek → Ingångsvärdet 0.001 m accepterades. 

 

Värmeledningsförmåga → Ingångsvärdet 2.3 W/mK accepterades. 

 

Ångmotstånd → Ingångsvärdet 80 accepterades. 

 

▪ Plankstomme 

Materialdatabas → Alla källor → WUFI →  NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige 

universitet → Skandinavisk gran vinkelrett fibre. 

 

Skikttjocklek → Modifierades från odefinierat ingångsvärde till 0.075 m. 

 

Värmeledningsförmåga → Modifierades från ingångsvärdet 0.13 W/mK till 0.14 W/mK. 

 

Ångmotstånd →Ingångsvärdet 50 accepterades. 

 

▪ Tätningspapp 

Materialdatabas → Alla källor → WUFI → LTH Lunds Universitet → Träfiberskiva, 

porös. 

 

Skikttjocklek → Modifierades från ingångsvärdet 0.013 till 0.001 m. 

 

Värmeledningsförmåga → Ingångsvärdet 0.06 W/mK accepterades. 

 

Ångmotstånd →Ingångsvärdet 6.25 accepterades. 

 

▪ Innerpanel 

Materialdatabas → Alla källor → WUFI →  NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige 

universitet → Skandinavisk gran vinkelrett fibre. 

 

Skikttjocklek → Modifierades från odefinierat ingångsvärde till 0.022 m. 

 

Värmeledningsförmåga → Modifierades från ingångsvärdet 0.13 W/mK till 0.14 W/mK. 

 

Ångmotstånd →Ingångsvärdet 50 accepterades. 

 

4.2.3 Konstruktion – Uppbyggnad/Monitorpositioner: Vägg 2 

Till Fall 2 (Vägg 2) valdes nio materialskikt, vilka via materialdatabasen bestämdes och modifierades 

enligt: 
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▪ Ytterpanel 

Enligt Vägg 1. 

 

▪ Luftspalt 

Enligt Vägg 1. 

 

▪ Förhydningspapp 

Enligt Vägg 1. 

 

▪ Plankstomme 

Enligt Vägg 1. 

 

▪ Tätningspapp 

Enligt Vägg 1. 

 

▪ Träpanel 

Enligt Vägg 1. 

 

▪ Ångbroms 

Materialdatabas → Alla källor → WUFI → Fraunhofer IBP → Membran → ISOVER 

Vario XtraSafe. 

 

Skikttjocklek → Ingångsvärdet 0.001 m accepterades. 

 

Värmeledningsförmåga → Ingångsvärdet 2.3 W/mK accepterades. 

 

Ångmotstånd →Ingångsvärdet 27000 accepterades. 

 

▪ Tilläggsisolering – Mineralull 

Vid materialvalet till materialskiktet Tilläggsisolering – Mineralull valdes isolermaterialet enligt: 

 

Materialdatabas → Alla källor → WUFI → Fraunhofer IBP → Isoleringsmaterial → 

ISOVER ULTIMATE Klemmfilz – 035. Detta isolermaterial valdes då dess 

byggnadsfysikaliska egenskaper är jämförbara med de hos Isover Uniskiva 35, vilken inte 

fanns representerad i materialdatabasen. 

 

Skikttjocklek → Modifierades från ingångsvärdet 0.14 m till 0.07 m. 

 

Värmeledningsförmåga → Modifierades från ingångsvärdet 0.035 W/mK till 0.0455 

W/mK. Denna modifikation gjordes för att efterlikna den värmekonduktivitet som 

beräknades för det sammansatta materialskiktet under de föregående handberäkningarna 

genom ekv. (30). 
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Ångmotstånd →Ingångsvärdet 1 accepterades. 

 

▪ Innerpanel 

Enligt Vägg 1. 

 

4.2.4 Konstruktion – Uppbyggnad/Monitorpositioner: Vägg 3 

Till Fall 3 (Vägg 3) valdes åtta materialskikt, vilka via materialdatabasen bestämdes och modifierades 

enligt: 

 

▪ Ytterpanel 

Enligt Vägg 1. 

 

▪ Luftspalt 

Enligt Vägg 1. 

 

▪ Förhydningspapp 

Enligt Vägg 1. 

 

▪ Plankstomme 

Enligt Vägg 1. 

 

▪ Tätningspapp 

Enligt Vägg 1. 

 

▪ Träpanel 

Enligt Vägg 1. 

 

▪ Tilläggsisolering – Cellulosa 

Vid materialvalet till materialskiktet Tilläggsisolering – Cellulosa valdes isolermaterialet enligt: 

 

Materialdatabas → Alla källor → WUFI → Nordamerikansk databas → Insulation 

Materials → Cellulose Fibre Insulation. Detta isolermaterial valdes då dess 

byggnadsfysikaliska egenskaper är jämförbara med de hos Icell Skiva, vilken inte fanns 

representerad i materialdatabasen. 

 

Skikttjocklek → Modifierades från ingångsvärdet 0.089 m till 0.07 m. 

 

Värmeledningsförmåga → Modifierades från ingångsvärdet 0.036 W/mK till 0.0464 

W/mK. Denna modifikation gjordes för att efterlikna den värmekonduktivitet som 

beräknades för det sammansatta materialskiktet under de föregående handberäkningarna 

genom ekv. (30). 



80 

 

 

Ångmotstånd →Ingångsvärdet 1.86 accepterades. 

 

▪ Innerpanel 

Enligt Vägg 1. 

 

4.2.5 Konstruktion – Uppbyggnad/Monitorpositioner: Vägg 4 

Till Fall 4 (Vägg 4) valdes åtta materialskikt, vilka via materialdatabasen bestämdes och modifierades 

enligt: 

 

▪ Ytterpanel 

Enligt Vägg 1. 

 

▪ Luftspalt 

Enligt Vägg 1. 

 

▪ Förhydningspapp 

Enligt Vägg 1. 

 

▪ Plankstomme 

Enligt Vägg 1. 

 

▪ Tätningspapp 

Enligt Vägg 1. 

 

▪ Träpanel 

Enligt Vägg 1. 

 

▪ Tilläggsisolering – PIR 

Vid materialvalet till materialskiktet Tilläggsisolering – PIR valdes isolermaterialet enligt: 

 

Materialdatabas → Alla källor → WUFI → Nordamerikansk databas → Insulation 

Materials → Polyisocyanurate Insulation. Detta isolermaterial valdes då dess 

byggnadsfysikaliska egenskaper är jämförbara med de hos Kooltherm K12 Regelisolering, 

vilken inte fanns representerad i materialdatabasen. 

 

Skikttjocklek → Modifierades från ingångsvärdet 0.001 m till 0.07 m. 

 

Värmeledningsförmåga → Modifierades från ingångsvärdet 0.024 W/mK till 0.020 W/mK. 

Denna modifikation gjordes för att efterlikna den värmekonduktivitet som beräknades för 

det sammansatta materialskiktet under de föregående handberäkningarna genom ekv. (30). 
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Ångmotstånd → Ingångsvärdet 51.5 accepterades. Kooltherm K12 Regelisolering är, som 

tidigare nämnts, försedd med en mikroperforerad aluminiumfolie på vardera sida som är 

ånggenomsläpplig och reflekterande, det valda materialet kunde inte specificeras motsvara 

denna egenskap. Antagandet gjordes att avsaknaden av denna egenskap kunde försummas, 

då det valda materialets ångmotstånd på 51.5 ungefärligen motsvarade Kooltherm K12 

Regelisolerings ångmotstånd på 38.0. 

 

▪ Innerpanel 

Enligt Vägg 1. 

 

4.2.6 Konstruktion – Orientering/Lutning/Höjd: Vägg 1–4 

För Vägg 1–4 modifieras parametrarna under denna flik enligt följande: 

 

▪ Orientering/Lutning/Höjd – Sydöst. 

 

▪ Lutning – 90°. 

 

▪ Byggnadens höjd/slagregnskoefficient – Låg byggnad, höjd upp till 10 m. 

 

4.2.7 Konstruktion – Ytövergångskoefficient 

För Vägg 1–4 modifierades parametrarna under denna flik enligt följande: 

 

Yttre yta (vänster sida) 

▪ Värmemotstånd – Yttervägg. 

Enligt praktisk handberäkning i denna studie har det yttre värmemotståndet antagits till lika med det 

inre, dvs. lika med 0.13 m2K/W. Detta pga. väl ventilerad konstruktion. Då beräkningsprogramvaran 

förmodas beakta ventilationsegenskaperna hos konstruktionen enligt fördefinierad programmering, 

antas det yttre värmemotståndet enligt de alternativ som erbjuds. 

 

▪ Vindberoende – Kryssas ej i. 

 

▪ Sd-värde – Ingen ytbehandling. 

Baserat på de alternativ som erbjuds antas detta alternativ som säkrast att välja. Sd-värdet hos 

referenshusets yttre väggmålning är till dags datum mycket eftersatt, vilket motiverar antagandet. 

 

▪ Absorptionstal för kortvågig strålning – Trä (gran): väderutsatt (silvergrå). 

Baserat på de alternativ som erbjuds antogs detta alternativ som säkrast att välja. Detta alternativ 

valdes med hänsyn till den yttre väggmålningens status, vilken som nämnts är undermålig. 
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▪ Emissionstal för långvågig strålning – Odefinierad (beror av parametern Explicit 

strålningsbalans). 

 

▪ Explicit strålningsbalans – Kryssas ej i. 

 

▪ Terräng, kortvågig reflexionsförmåga – Grönt gräs. 

 

▪ Absorptionstal för regnvatten – Beroende på komponentens lutning. 

 

Inre yta (höger sida) 

▪ Värmemotstånd – (Yttervägg) (Fördefinierad enligt valt alternativ vid yttre ytas 

värmemotstånd). 

 

▪ Sd-värde – Ingen ytbehandling. 

Innerpanelen ska målas med linoljefärg, vilken anses diffusionsöppen, därför antogs alternativet 

Ingen ytbehandling som lämplig. 

 

4.2.8 Konstruktion – Begynnelsevillkor 

För Vägg 1–4 modifierades parametrarna under denna flik enligt följande: 

 

▪ Begynnelsefuktighet i byggnadsdel – Medelvärde över byggnadsdel. 

 

▪ Begynnelsetemp. I byggnadsdel – Medelvärde över byggnadsdel. 

 

▪ Relativ fuktighet vid start – 0.8 (fördefinierat). 

RF lika med 80 % över konstruktionen ansågs rimlig då RF under vinterhalvåret i Stockholm 

motsvarar 85 %. 

 

▪ Begynnelsetemp. I byggnadsdel °C – 11.5. 

Medelvärdet mellan utetemperatur (-3°C) och innetemperatur (20°C) antogs. 

 

4.2.9 Inställningar – Tid/Profil 

För Vägg 1–4 modifierades parametrarna under denna flik enligt följande: 

 

▪ Beräkningsperiod/Profiler 

Start_Slut/Profiler -  Start Profil 1: Datum: 2019-01-01, Timme 00:00:00. 

Start Profil 2: Datum: 2022-01-01, Timme 00:00:00. 

 

Tidssteg – 1 h (fördefinierat). 

Tidssteg om en timme anses lämpligt. 
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4.2.10 Inställningar – Numerik 

För Vägg 1–4 modifierades parametrarna under denna flik enligt följande: 

 

▪ Beräkningstyp – Värmetransportberäkning och Fukttransportberäkning kryssas i. 

 

▪ Hygrotermiska specialinställningar – Ingen parameter kryssas i. 

 

▪ Numeriska parametrar – Ökad noggrannhet och Konvergensförbättring kryssas i. 

 

▪ Adaptiv tidsstegskontroll – Kryssas ej i. 

 

▪ Geometri – Kartesiska kryssas i. 

 

4.2.11 Klimat – Utomhus (vänster sida) 

För Vägg 1–4 modifierades parametrarna under denna flik enligt följande: 

 

Fliken Ange Klimat öppnades, varefter efterkommande parametrar modifieras enligt följande: 

 

▪ Region/Kontinent – Europa. 

 

▪ Klimatort – Stockholm. 

 

▪ Klicka OK. 

 

4.2.12 Klimat – Inomhus (höger sida) 

För Vägg 1–4 modifierades parametrarna under denna flik enligt följande: 

 

Parametrar lämnades oförändrade, då dessa hade modifierats enligt klimatinställningarna från 

föregående steg. 

 

4.2.13 Beräkning och resultat 

Avslutningsvis beräknades Fall 1–4. Dessa beräknades genom: 

 

Menyraden → Beräkna → Starta alla beräkningar. 

 

För att granska resultaten nyttjades därefter WUFI Animation 1D genom: 

 

Menyraden → Utdata → Filmvisning → Play. 
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5 Resultat – värme- och fuktberäkningar 

 

I detta avsnitt presenteras resultaten från de beräkningar som genomförts i studien. Resultaten 

presenteras i enlighet med den beräkningsmetod som nyttjats enligt följande disposition: 

 

▪ Resultat – praktisk byggnadsfysik. 

Presentation av de resultat som producerats genom beräkningar enligt avsnitt 4.1 Beräkningar – 

praktisk byggnadsfysik. 

 

▪ Resultat – WUFI® PRO 6.2. 

Presentation av de resultat som producerats genom beräkningar enligt avsnitt 4.2 Beräkningar – 

WUFI® PRO 6.2. 

 

Tolkning av de respektive resultaten med eventuella slutsatser presenteras i avsnitt 6 

Diskussion/slutsatser. 

 

5.1 Resultat – praktisk byggnadsfysik  

I detta avsnitt presenteras resultaten från studiens praktiska handberäkningar. Resultaten presenteras 

samman med en kort redogörelse, där de resultat som utgjorde ytterligheterna för vardera undersökning 

fetmarkerats. 

 

Vardera beräkningsresultat presenteras beroende på syfte enligt följande disposition: 

 

▪ U-Värde – Vägg 1–4. 

 

▪ Risk för ytkondensation – Vägg 1–4. 

 

▪ Risk för kondens inuti konstruktion – Vägg 1–4. 

 

Att notera är att detta avsnitt inte redogör för summan av uträkningarna enligt avsnitt 4.1 Beräkningar 

– praktisk byggnadsfysik. Utan de fullständiga resultaten från beräkningarna presenteras som Bilagor 

till studien enligt följande indelning: 

 

▪ U-Värde – Vägg 1–4 → Bilaga A. 

 

▪ Risk för ytkondensation – Vägg 1–4 → Bilaga B. 

 

▪ Risk för kondens inuti konstruktion – Vägg 1–4 → Bilaga C. 
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5.1.1 U-värde – Vägg 1–4 

De U-värden som uppskattades för vardera vägg genom praktisk handberäkning specificeras enligt 

Tabell 6. Där kan noteras att Vägg 1 (befintlig vägg) hade högst U-värde, vilket motsvarade ca 1.042 

W/m2K, medan Vägg 4 (tilläggsisolering med PIR) hade lägst U-värde, motsvarande ca 0.32 W/m2K. 

 

Tabell 6: Beräknat U-värde för Vägg 1–4. 

Vägg U-Värde (W/m2K) 

Vägg 1 1.042 

Vägg 2 0.36 

Vägg 3 037 

Vägg 4 0.32 

 

5.1.2 Risk för ytkondensation – Vägg 1–4 

Den risk för ytkondensation som uppskattades för vardera vägg genom praktisk handberäkning 

specificeras enligt Tabell 7. Där kan noteras att Vägg 1 (befintlig vägg) hade lägst dimensionerande 

yttemperatur, vilken motsvarade ca 10.4°C, medan Vägg 4 (tilläggsisolering med PIR) hade högst 

dimensionerande yttemperatur, motsvarande ca 17.1°C. 

 

Tabell 7: Dimensionerande temperatur, avseende risk för ytkondensation för Vägg 1–4. 

Vägg Dimensionerande yttemperatur 

𝑻𝒚
𝒅𝒊𝒎 (°C) 

Temperatur som motsvarade 

mättnadsånghalt vid 

beräknad ånghalt inomhus 

𝑻𝒔𝒊 (°C) 

Vägg 1 10.4 5.9 

Vägg 2 16.7 5.9 

Vägg 3 16.6 5.9 

Vägg 4 17.1 5.9 

 

5.1.3 Risk för kondens inuti konstruktion – Vägg 1–4 

Den risk för kondens inuti konstruktionen som uppskattades för vardera vägg genom praktisk 

handberäkning specificeras enligt Tabell 8. Där kan noteras att Vägg 2 (tilläggsisolering med ångbroms 

och mineralull) löpte störst risk för kondensation inuti konstruktionen, vilket var i skikt I (mellan 

ångbroms och mineralull). Där uppskattades RF motsvarande ca 1.09. Vägg 1 (befintlig vägg) löpte 
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minst risk för kondensation inuti konstruktionen, där högst uppskattade RF nåddes i skikt E (mellan 

förhydningspapp och plankstomme), motsvarande ca 0.86. 

 

Tabell 8: Högst uppskattade RF för Vägg 1–4. 

Vägg Högst uppskattade RF i konstruktion (-) 

Vägg 1 0.86 

Vägg 2 1.09 

Vägg 3 0.99 

Vägg 4 0.90 

 

5.2 Resultat – WUFI® PRO 6.2 

I detta avsnitt presenteras resultaten från studiens datorstödda beräkning med beräkningsprogrammet 

WUFI® PRO 6.2. Resultaten illustreras av grafer beskrivande de analyser av fukt- och 

temperaturförlopp som kunnat uppskattas för Vägg 1–4, samman med en kort redogörelse för det som 

kan tolkas från deras innehåll. 

 

Figur 26 (WUFI® PRO 6.2 2019) redogör för hur fukt- och temperaturförhållanden varierat genom 

Vägg 1. Det kan noteras att RF inom konstruktionens varma del har varierat från ca 80 % till ca 35 %. 

Under simuleringen stabiliserades RF runt 60 %. 
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Figur 26: WUFI® PRO 6.2 - Beräknad RF för Vägg 1 (WUFI® PRO 6.2 2019). 

 

Figur 27 (WUFI® PRO 6.2 2019) redogör för hur fukt- och temperaturförhållanden varierat genom 

Vägg 2. Det kan noteras att RF inom konstruktionens varma del har varierat från 100 % till ca 30 %. 

Under simulationen stabiliserades inte RF nämnvärt. 
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Figur 27: WUFI® PRO 6.2 - Beräknad RF för Vägg 2 (WUFI® PRO 6.2 2019). 

 

Figur 28 (WUFI® PRO 6.2 2019) redogör för hur fukt- och temperaturförhållanden varierat genom 

Vägg 3. Det kan noteras att RF inom konstruktionens varma del har varierat från ca 92 % till ca 30 %, 

Under simulationen stabiliserades inte RF nämnvärt. 
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Figur 28: WUFI® PRO 6.2 - Beräknad RF för Vägg 3 (WUFI® PRO 6.2 2019). 

 

Figur 29 (WUFI® PRO 6.2 2019) redogör för hur fukt- och temperaturförhållanden varierat genom 

Vägg 4. Det kan noteras att RF inom konstruktionens varma del har varierat från ca 88 % till ca 30 %. 

Under simulationen stabiliserades inte RF nämnvärt. 
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Figur 29: WUFI® PRO 6.2 - Beräknad RF för Vägg 4 (WUFI® PRO 6.2 2019). 
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6 Diskussion och slutsatser 

 

I detta avsnitt förs en analytisk diskussion kring de undersökningar och tekniska beräkningar som utförts 

i denna studie i syfte att besvara dess frågeställningar. Sammanfattningsvis i avsnittet, och som slutlig 

utvärdering, presenteras de slutsatser som kunnat dras från studiens sammantagna innehåll. 

 

Den undersökning som presenterats i avsnitt 3 Litteraturöversikt, kommer inte att tillägnas ytterligare 

analys annat än den som inkorporerats i nämnda avsnitt. Endast en summerad slutsats av den 

inkorporerade analysen kommer presenteras under den slutliga utvärderingen i avsnitt 6.3 Studiens 

slutsatser. 

 

Avsnittet disponeras enligt följande struktur: 

 

▪ Tolkning och analys av resultat – praktisk byggnadsfysik. 

Resultaten från de praktiska beräkningarna presenterade i avsnitt 5.1 Resultat – praktisk 

byggnadsfysik analyseras. 

 

▪ Tolkning och analys av resultat – WUFI® PRO 6.2. 

Resultaten från de datorstödda beräkningarna presenterade i avsnitt 5.2 Resultat – WUFI® PRO 6.2 

analyseras. 

 

▪ Studiens slutsatser. 

Sammanfattande slutsatser dras från det underlag som studien resulterat i. 

 

6.1 Tolkning och analys av resultat – praktisk byggnadsfysik 

I detta avsnitt tolkas de resultat som erhållits från avsnitt 5.1 Resultat – praktisk byggnadsfysik. Vardera 

teknisk undersökning analyseras i turordning, varav de resultat som presenterats i avsnitt 5.1.3 Risk för 

kondens inuti konstruktion – Vägg 1–4 anses mest relevanta för studiens syfte och tolkas därefter. 

 

6.1.1 U-värde – Vägg 1–4 

Som det framgår enligt avsnitt 5.1.1 U-värde – Vägg 1–4, så erhöll Vägg 1 det högsta U-värdet med ca 

1.042 W/m2K. Att U-värdet för denna vägg skulle vara högt var förmodat. Det var likväl intressant att 

få U-värdet beräknat så att jämförelse kunde göras med det rekommenderade värdet för 

ytterväggskonstruktioner enligt BBR (0.18 W/m2K). Som det kan intygas så är en energieffektivisering 

av väggen nödvändig, om inte för att tillfredsställa kraven enligt BBR, så för att uppnå en trivsammare 

inomhusmiljö avseende komfort. U-värdena för Vägg 1–3 visade som det kunde anas på en hyfsat jämn 

fördelning, där skillnaden i värmekonduktivitet gjorde att resultaten pendlade endast något (0.32 – 0.37 

W/m2K). Det var likväl med dessa väggar intressant att få undersökt huruvida någon av dem kunde 
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matcha rekommendationen från BBR, vilket de visade sig att ingen av dem gjorde. Det kan dock i 

samband med litteraturöversiktens undersökning anses motiverat med den tilläggsisolering som är 

planerad, då ambitionen är det som är styrande vid en privat restaurering. I detta fall ansågs en 70 mm 

tilläggsisolering vara lämplig enligt byggherren, vilket enligt studiens beräkningar innebär en ca 

trefaldig (!) energieffektivisering avseende ytterväggarnas U-värde. 

 

6.1.2 Risk för ytkondensation – Vägg 1–4 

Efter tolkning av resultatet från avsnitt 5.1.2 Risk för ytkondensation – Vägg 1–4, blev det tydligt att 

ingen av väggarna riskerade ytkondensation. Ytkondensation är det sällan risk för i moderna byggnader, 

men då Referenshuset är av äldre typ ansågs det motiverat att undersöka hur riskläget såg ut, och då i 

synnerhet för den befintliga konstruktionen. Att få risken för ytkondensation fastställd för Vägg 1–4 var 

syftet med denna undersökning, varför vidare analys under detta avsnitt inte kommer bedrivas. 

 

6.1.3 Risk för kondens inuti konstruktion – Vägg 1–4 

Vid utvärdering av risken för kondensation inuti väggarna med Glasermetoden i avsnitt 5.1.3 Risk för 

kondens inuti konstruktion – Vägg 1–4, blev det tydligt att projekteringen för denna eventualitet var 

nödvändig. Enligt de resultat som presenterades kunde samtliga väggar visa på en högsta RF 

motsvarande som minst 85 %+. Bara det faktum att det är så hög RF innebär en risk för kondensation, 

då Glasermetoden inte ger helt realistiska resultat. Vägg 2 som tilläggsisolerats med ångbroms och 

mineralull visade på en RF om 1.09 (orealistiskt högt) mellan ångbroms och mineralull, vilket innefattar 

kondens i skiktet. Detta kan anses bero på det faktum att allt temperaturfall sker över isoleringen, medan 

den kyligare luften kan vandra längre in i stommen från utsidan i och med värmeisoleringens 

applicering. Det ska även noteras i samband med tolkningen av RF i Vägg 2 att RF i Vägg 3 låg på 0.99 

sett över stommens varmare del, vilket i praktiken innebär fuktutfällning i och med den osäkerhet som 

motiverats avseende Glasermetoden. 

 

I samband med den analys som kan dras från resultaten efter kondensberäkningen, blir det nödvändigt 

att resonera kring ifall någon väggtyp är att rekommendera, eller ifall någon annan obeprövad variant 

kan vara att föredra? Av de väggtyper som legat till underlag för analysen i denna studie kan det anses 

lämpligt att rekommendera Vägg 3 – tilläggsisolering med cellulosaisolering. Detta avseende dess 

hygroskopiska egenskaper. Att motivera användandet av denna vägg med resonemanget att byggnaden 

motstått kondens i stommen under dess tidigare år, kan anses osäkert, detta då kylans förlängda anspråk 

inåt stommen utifrån sett kan medföra ökad risk. 

 

Att Vägg 4 (tilläggsisolering med PIR) inte rekommenderas som sådan, trots dess lägre RF i 

konstruktionen och dess bland väggarna jämfört lägsta U-värde, grundar sig i dess inkompatibla 

egenskaper sett i relation till Referenshusets karaktär. Att restaurera Referenshuset med inspiration av 

den analys som utförts i avsnitt 3 Litteraturöversikt, avseende god byggnadsvård och hur restaurering 
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ska ske med varsamhet och respekt för originalet, kan anses föreslå denna vägg som opassande för 

ändamålet. Cellulosaisoleringen däremot, om än något modern i sitt format, kan anses något mer 

kompatibel med Referenshuset. Och om än cellulosaisoleringen inte är, säg sågspån, så är den trots allt 

träfiberbaserad. 

 

För det kan argumenteras för att restaureringen av byggnader, denna byggnadsvård av kulturminnen 

och särskilt värdefulla byggnader, även den måste anpassas mot den moderna och tekniskt utvecklade 

och ekonomiskt styrda tid som råder. Att restaurera behöver enligt vad som kan påvisas av studiens 

innehåll ske i samråd mellan de aktörer som är involverade, och någonstans i processen behöver 

kompromisser göras. För det är ändå någorlunda rimligt att göra antagandet att restaureringen av 

byggnader enligt exemplariskt goda byggnadsvårdsprinciper, inte alltid kan åstadkommas fullt ut, även 

om det i den bästa av världar vore det mest önskvärda. 

 

6.2 Tolkning och analys av resultat – WUFI® PRO 6.2 

Av det som presenterats enligt avsnitt 5.2 Resultat – WUFI® PRO 6.2 kan likheter dras till resultaten 

från beräkningarna i praktisk byggnadsfysik enligt avsnitt 5.1.3 Risk för kondens inuti konstruktion – 

Vägg 1–4. Den vägg som noterats för högst RF vid respektive undersökning är densamma, Vägg 2. Även 

den lägsta noteringen av RF vid respektive undersökning hörde till samma vägg, Vägg 1. 

 

Utöver max- och minvärdena kan det utläsas av respektive väggs graf att RF varit förhållandevis hög i 

samtliga väggar kring materialskiktet Spikläkt/luftspalt, upp mot 95+  % enligt graferna, och utan 

nämnvärd stabilisering vid simulationen. Även avseende denna simulering råder likheter mellan 

resultaten från WUFI® PRO 6.2 och uppskattningen enligt praktisk byggnadsfysik (Bilaga C). Där kan 

utläsas att väggarna pendlar mellan 81–91 % RF i materialskiktet. Någon nämnvärd betydelse, annat än 

att det tyder på god resonans mellan beräkningssätten, innebär denna observation förvisso inte, då hög 

RF i en ventilerad luftspalt inte är av större vikt vid analysen av en fuktberäkning. 

 

Den kanske viktigaste observationen utöver noterandet av max- och min. värde för RF hos väggarna, 

kan anses vara den omständighet att RF sjunker sett över tid enligt resultaten. Detta i sig innebär att 

konstruktionerna torkar ut allt mer efter tid. Det går dock inte att bortse från den effekt som 

tilläggsisoleringen har, vilken enligt Vägg 1–3 lett till kritiskt fukttillstånd i dess skiktgräns enligt bägge 

beräkningsmetoder. 

 

Riktigheten hos resultatet från nyttjandet av WUFI® PRO 6.2 bör analyseras inte endast utifrån de 

resultat som graferna levererat, utan också avseende de parameterjusteringar som utförts enligt avsnitt 

4.2 Beräkningar - WUFI® PRO 6.2. Under genomförandet var det besvärligt att ta en del beslut 

angående de parametrar som behövde definieras, detta då det i programmet är en hel del parametrar att 

ta hänsyn till, vilka i sin tur kräver en stor kunskap om byggnadsfysik hos användaren. Denna osäkerhet 
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kan med all rimlighet ha haft en påverkan på resultatet erhållet i denna studie med WUFI® PRO 6.2, 

varför de resultat som erhållits i denna studie endast bör ses som fingervisande. Det ska dock nämnas i 

tacksamhet till programvaran och dess utvecklare att mycket god vägledning är knuten till 

användargränssnittet, även om det trots denna kan förmodas ta lång tid och övning innan man kan 

bemästra programmet till fullo. 

 

Sammantaget kan det konstateras att WUFI® PRO 6.2 är ett mycket intressant beräkningsprogram, vars 

kapacitet och användarvänliga användargränssnitt kan bistå vid fuktsäkerhetsprojekteringar på ett 

föredömligt sätt, för såväl nybörjare, som för proffs. 

 

6.3 Studiens slutsatser 

1. Vad avser Gällande rätt och Föreskrifter är restaureringen av särskilt värdefulla byggnader 

komplicerad. 

Varsamhetsbestämmelsen enligt 8 kap. 17 § PBL, förbudet mot förvanskning enligt 13 § och krav vid 

ändringar av byggnader enligt föreskrift 1:22, BBR kan anses styrande. Det finns dock de föreskrifter 

som utgör hinder för restaurering ifall dessa inte åberopas. Exempel på detta är krav på 

energihushållning enligt avsnitt 9 BBR eller föreskrifter om energianvändning och brukande enligt 

BEN. Möjligheten att förespråka varsam förändring vid restaurering för att lyckas bedriva god 

byggnadsvård är dock möjlig, även om det finns de situationer där gällande rätt och föreskrifter behöver 

konsulteras. 

 

2. Analysen i denna studie kan anses redogöra för hur traditionell och modern byggnadskonst inte 

alltid är kompatibla. 

Utöver flertalet exempel på inkompatibilitet mellan dessa tekniker som presenterats i studiens 

litteraturöversikt, kan incitamenten för byggnadsföretag att vara konkurrenskraftiga anses vara en stor 

anledning till detta. Då restaureringar ofta innefattar avsteg från generell praxis vid modernt byggande, 

kan restaureringsåtgärder upplevas kostsamma och därmed mindre intressanta. Det upplevs också enligt 

studien som att det är den expansiva, allt mer industriella och prefabricerade tekniken som skapar denna 

problematik, och inte endast de ekonomiska incitamenten. Något som kan förklaras med att 

kompatibiliteten mellan modern och traditionellt byggande just är inkompatibel. 

 

3. Tillämpningen av gällande rätt och föreskrifter under restaurering är komplicerad. 

Det kan anses som att det i realiteten ligger ett stort ansvar på de enskilda aktörer som utför 

restaureringar, och att det är dem själva som definierar gränserna för en restaurerings omfattning och 

resultat. Det kan också argumenteras för att restaurering med varsam hand och med respekt för originalet 

förutsätter ett interdisciplinärt angreppssätt, som tillgodoser värderingar inom disciplinerna teknisk 

vetenskap, konst och form och samhällshistoria. Detta anses som en rimlig analys då en särskilt värdefull 

byggnad i byggnadsvårdskontext hyser särskilda värden inom alla dessa discipliner. 
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4. Efter uppskattning avseende U-värden, risk för ytkondensation och risk för kondensation inuti 

konstruktionen hos de fyra väggtyper som analyserats i studien, rekommenderas Vägg 3 – 

invändig tilläggsisolering med cellulosaisolering för Referenshusets restaurering av 

ytterväggarna. 

Vägg 3 motsvarade ett U-värde om ca 0.37 W/m2K och riskerade inte ytkondensation. Den löpte dock 

risk för kondens inuti konstruktionen, Av de analyserande väggarna var det dock den enda med 

hygroskopiska egenskaper, varför den valdes i slutändan. 

 

5. Beräkningar med praktisk byggnadsfysik och med beräkningsprogramvaran WUFI® PRO 6.2 

visar på överensstämmande resultat. 

Under studien har de beräkningar som kunnat jämföras mellan Glasermetoden och WUFI® PRO 6.2 

visat på övervägande lika resultat. Detta kan anses öka tillförliten till resultaten i studiens 

byggnadsfysikaliska beräkningar. 

 

6.4 Förslag på framtida arbete 

Om framtida undersökning av denna restaureringsproblematik skulle utföras, kunde det rekommenderas 

att bl.a. undersöka hur en utvändig tilläggsisolering skulle prestera avseende denna studies syfte. Det 

vill säga dels avseende fukt- och temperaturrelaterade aspekter under restaureringen, dels avseende den 

förmodligen ökade risken för arkitektonisk påverkan och förvanskning av byggnaden. 

 

Ett ytterligare alternativ till framtida undersökning kunde vara att genomföra denna studie, med 

modifikationen att eventuella diffusionsskydd placeras närmre innerskiktet i de rekommenderade 

tilläggsisoleringarnas konstruktion. Detta scenario undersöktes parallellt med denna studie, och det som 

kunde tolkas av undersökningen var att en sådan konstruktion eventuellt är fördelaktig avseende fukt- 

och temperaturrelaterade aspekter. Huruvida det är praktiskt och funktionellt med denna placering kan 

dock diskuteras, varför vidare undersökning erfordras för att fastställa åtgärdens funktion. 
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8 Bilagor 

 

8.1 Bilaga A 

 

U-värde – Vägg 1 

 𝑈 =
1

𝑅𝑠𝑖+𝑅1+𝑅2+⋯+𝑅𝑛+𝑅𝑠𝑒
 (28) 

 

Vägg 1 

Skikt   𝑑 𝜆𝑑 𝑅  

   (m) (W/m2K) (m2K/W) 

Utsida 

(𝑅𝑠𝑒)   - - 0.13 

Ytterpanel, Trä (väl ventilerad) 0.022 0.14 0  

Spikläkt, Trä (väl ventilerad)  0.025 0.14 0 

Förhydningspapp  - - 0 

Spontad plankstomme, Trä  0.075 0.14 0.54 

Tätningspapp   - - 0 

Innerpanel, Trä  0.022 0.14 0.16 

(𝑅𝑠𝑖)     0.13 

Insida ∑ 𝟎. 𝟗𝟔 

 

Okända värmemotstånd beräknas genom ekv. (7) enligt: 

 𝑅𝑛 =
𝑑𝑛

𝜆𝑛
 (7) 

 

⟹ 𝑅𝑝𝑙𝑎𝑛𝑘𝑠𝑡𝑜𝑚𝑚𝑒 =
𝑑𝑝𝑙𝑎𝑛𝑘𝑠𝑡𝑜𝑚𝑚𝑒

𝜆𝑡𝑟ä

=
0.075

0.14
= 0.54 m2K/W 

⟹ 𝑅𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 =
𝑑𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙

𝜆𝑡𝑟ä
=

0.022

0.14
= 0.16 m2K/W 

 

➔ 𝑼𝒗ä𝒈𝒈 𝟏 =
1

𝑅𝑠𝑖+𝑅1+𝑅2+⋯+𝑅𝑛+𝑅𝑠𝑒
=

1

0.96
≈ 𝟏. 𝟎𝟒𝟐 W/m2K  

 

U-värde – Vägg 2 

Längden på ett isolerfack om 1 m2 vid stomme på c/c-avstånd 0.6 m, ges av uppskattningen: 

0.6 ∗ 𝑥 = 1.0 ⟹ 𝑥 =
1.0

0.6
⟹ 𝑥 ≈ 1.67 (m) 

 

Andelen mineralull, 𝛼, i ett isolerfack på c/c-avstånd 0.6 m ges av uppskattningen: 

𝛼 = (0.6 − 0.045) ∗ 1.67 ⟹ 𝛼 = 0.92685 m2 

 

Andelen trä i ett isolerfack på c/c-avstånd 0.6 m ges av uppskattningen: 

𝛽 = 0.045 ∗ 1.67 ⟹ 𝛽 = 0.07515 m2 
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Andelen trä ökas något med hänsyn till förmodade kottlingar och tvärgående reglar runt fönster och 

dörrar. Detta medför en justering av 𝛼 och 𝛽 enligt: 

𝛼 = 90 % 𝑦𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 = 0.9 

𝛽 = 10 % 𝑦𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 = 0.1 

 

U-värdesmetoden 

 

Vägg 2 

Skikt   𝑑 𝜆𝑑 𝑅𝑖𝑠𝑜𝑙  𝑅𝑡𝑟ä

   (m) (W/m2K) (m2K/W) (m2K/W)    

Utsida 

(𝑅𝑠𝑒)   - - 0.13 0.13 

Ytterpanel, Trä (väl ventilerad) 0.022 0.14 0 0 

Spikläkt, Trä (väl ventilerad)  0.025 0.14 0 0 

Förhydningspapp  - - 0 0 

Spontad plankstomme, Trä  0.075 0.14 0.54 0.54 

Tätningspapp   - - 0 0 

Träpanel   0.022 0.14 0.16 0.16 

Ångbroms   - - 0 0 

Mineralull   0.07 0.035 2.0 0 

Träreglar   0.07 0.14 0 0.5 

Innerpanel, Trä  0.022 0.14 0.16 0.16 

(𝑅𝑠𝑖)   - - 0.13 0.13 

Insida ∑ 𝟑. 𝟏𝟐 ∑ 𝟏. 𝟔𝟐 

 

Okända värmemotstånd beräknas genom ekv. (7) enligt: 

 𝑅𝑛 =
𝑑𝑛

𝜆𝑛
 (7) 

 

⟹ 𝑅𝑝𝑙𝑎𝑛𝑘𝑠𝑡𝑜𝑚𝑚𝑒 =
𝑑𝑝𝑙𝑎𝑛𝑘𝑠𝑡𝑜𝑚𝑚𝑒

𝜆𝑡𝑟ä
=

0.075

0.14
≈ 0.54 m2K/W 

⟹ 𝑅𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 =
𝑑𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙

𝜆𝑡𝑟ä

=
0.022

0.14
≈ 0.16 m2K/W 

⟹ 𝑅𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑢𝑙𝑙 =
𝑑𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑢𝑙𝑙

𝜆𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑢𝑙𝑙
=

0.07

0.035
= 2.0 m2K/W 

⟹ 𝑅𝑡𝑟ä𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟 =
𝑑𝑡𝑟ä𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟

𝜆𝑡𝑟ä

=
0.07

0.14
= 0.5 m2K/W 

⟹ 𝑅𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 =
𝑑𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙

𝜆𝑡𝑟ä
=

0.022

0.14
≈ 0.16 m2K/W 

 

U-värdet 𝑈𝑖𝑠𝑜𝑙 , respektive U-värdet 𝑈𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙  beräknas genom ekv. (28) enligt: 

 𝑈 =
1

𝑅𝑠𝑖+𝑅1+𝑅2+⋯+𝑅𝑛+𝑅𝑠𝑒
 (28) 

 

⟹ 𝑈𝑖𝑠𝑜𝑙 =
1

3.12
≈ 0.32 W/m2K 

⟹ 𝑈𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙 =
1

1.62
≈ 0.62 W/m2K 

 

U-värdet 𝑈𝑈 beräknas enligt: 

 𝑈𝑈 = 𝛼 ∗ 𝑈𝑖𝑠𝑜𝑙 + 𝛽 ∗ 𝑈𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙  (29) 
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⟹ 𝑈𝑈 = 0.9 ∗ 0.32 + 0.1 ∗ 0.62 = 0.35 W/m2K 

 

𝝀-värdesmetoden 

 

Värmekonduktivitet 𝜆𝑟𝑒𝑠 för sammansatt skikt i Vägg 2 beräknas genom ekv. (30) enligt: 

 𝜆𝑟𝑒𝑠 = 𝛼 ∗ 𝜆𝑖𝑠𝑜𝑙 + 𝛽 ∗ 𝜆𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙 (30) 

 

⟹ 𝜆𝑟𝑒𝑠 = 0.9 ∗ 0.035 + 0.1 ∗ 0.14 = 0.0455 W/mK 

 

Vägg 2  

Skikt   𝑑 𝜆𝑑 𝑅  

   (m) (W/m2K) (m2K/W)      

Utsida 

(𝑅𝑠𝑒)   - - 0.13 

Ytterpanel, Trä (väl ventilerad) 0.022 0.14 0 

Spikläkt, Trä (väl ventilerad)  0.025 0.14 0 

Förhydningspapp  - - 0 

Spontad plankstomme, Trä  0.075 0.14 0.54 

Tätningspapp   - - 0 

Träpanel   0.022 0.14 0.16 

Ångbroms   - - 0 

Mineralull + Trä  0.07 0.0455 1.54 

Innerpanel, Trä  0.022 0.14 0.16 

(𝑅𝑠𝑖)   - - 0.13 

Insida ∑ 𝟐. 𝟔𝟔 

 

Okända värmemotstånd beräknas genom ekv. (7) enligt: 

 𝑅𝑛 =
𝑑𝑛

𝜆𝑛
 (7) 

 

⟹ 𝑅𝑝𝑙𝑎𝑛𝑘𝑠𝑡𝑜𝑚𝑚𝑒 =
𝑑𝑝𝑙𝑎𝑛𝑘𝑠𝑡𝑜𝑚𝑚𝑒

𝜆𝑡𝑟ä
=

0.075

0.14
≈ 0.54 m2K/W 

⟹ 𝑅𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 =
𝑑𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙

𝜆𝑡𝑟ä

=
0.022

0.14
≈ 0.16 m2K/W 

⟹ 𝑅𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑢𝑙𝑙+𝑡𝑟ä =
𝑑𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑢𝑙𝑙+𝑡𝑟ä

𝜆𝑟𝑒𝑠
=

0.07

0.0455
≈ 1.54 m2K/W 

⟹ 𝑅𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 =
𝑑𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙

𝜆𝑡𝑟ä
=

0.022

0.14
≈ 0.16 m2K/W 

 

U-värdet baserat på 𝜆-värdesmetoden, 𝑈𝜆, beräknas genom ekv. (28) enligt: 

 𝑈 =
1

𝑅𝑠𝑖+𝑅1+𝑅2+⋯+𝑅𝑛+𝑅𝑠𝑒
 (28) 

 

⟹ 𝑈𝜆 =
1

2.66
≈ 0.38 W/m2K  

 

U-värdena 𝑈𝑈 och 𝑈𝜆 kända ger viktade U-värdet 𝑈𝑚𝑒𝑑 genom ekv. (31) enligt: 

 𝑈𝑚𝑒𝑑 =
2∗𝑈𝜆∗𝑈𝑈

𝑈𝜆+𝑈𝑈
 (31) 

 

⟹ 𝑼𝒎𝒆𝒅,𝒗ä𝒈𝒈 𝟐 =
2∗0.38∗0.35

0.38+0.35
≈ 𝟎. 𝟑𝟔 W/m2K 
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U-värde – Vägg 3 

Längden på ett isolerfack om 1 m2 vid stomme på c/c-avstånd 0.6 m, ges av uppskattningen: 

0.6 ∗ 𝑥 = 1.0 ⟹ 𝑥 =
1.0

0.6
⟹ 𝑥 ≈ 1.67 (m) 

 

Andelen cellulosaisolering, 𝛼, i ett isolerfack på c/c-avstånd 0.6 m vid reglar 45x70 mm ges av 

uppskattningen: 

𝛼 = (0.6 − 0.045) ∗ 1.67 ⟹ 𝛼 = 0.92685 m2 

 

Andelen trä, 𝛽, i ett isolerfack på c/c-avstånd 0.6 m vid reglar 45x70 mm ges av uppskattningen: 

𝛽 = 0.045 ∗ 1.67 ⟹ 𝛽 = 0.07515 m2 

 

Andelen trä ökas något med hänsyn till förmodade kottlingar och tvärgående reglar runt fönster och 

dörrar. Detta medför en justering av 𝛼 och 𝛽 enligt: 

𝛼 = 90 % 𝑦𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 = 0.9 

𝛽 = 10 % 𝑦𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 = 0.1 

 

U-värdesmetoden 

 

Vägg 3  

Skikt   𝑑 𝜆𝑑 𝑅𝑖𝑠𝑜𝑙  𝑅𝑡𝑟ä

   (m) (W/m2K) (m2K/W)    (m2K/W)    

Utsida 

𝑅𝑠𝑒   - - 0.13 0.13 

Ytterpanel, Trä (väl ventilerad) 0.022 0.14 0 0 

Spikläkt, Trä (väl ventilerad)  0.025 0.14 0 0 

Förhydningspapp  - - 0 0 

Spontad plankstomme, Trä  0.075 0.14 0.54 0.54 

Tätningspapp   - - 0 0 

Träpanel   0.022 0.14 0.16 0.16 

Cellulosaisolering  0.07 0.036 1.94 0 

Träreglar   0.07 0.14 0 0.5 

Innerpanel, Trä  0.022 0.14 0.16 0.16 

𝑅𝑠𝑖   - - 0.13 0.13 

Insida ∑ 𝟑. 𝟎𝟔 ∑ 𝟏. 𝟔𝟐 

 

Okända värmemotstånd beräknas genom ekv. (7) enligt: 

 𝑅𝑛 =
𝑑𝑛

𝜆𝑛
 (7) 

 

⟹ 𝑅𝑝𝑙𝑎𝑛𝑘𝑠𝑡𝑜𝑚𝑚𝑒 =
𝑑𝑝𝑙𝑎𝑛𝑘𝑠𝑡𝑜𝑚𝑚𝑒

𝜆𝑡𝑟ä
=

0.075

0.14
≈ 0.54 m2K/W 

⟹ 𝑅𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 =
𝑑𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙

𝜆𝑡𝑟ä

=
0.022

0.14
≈ 0.16 m2K/W 

⟹ 𝑅𝑐𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 =
𝑑𝑐𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

𝜆𝑐𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔
≈

0.07

0.036
= 1.94 m2K/W 

⟹ 𝑅𝑡𝑟ä𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟 =
𝑑𝑡𝑟ä𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟

𝜆𝑡𝑟ä

=
0.07

0.14
= 0.5 m2K/W 
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⟹ 𝑅𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 =
𝑑𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙

𝜆𝑡𝑟ä
=

0.022

0.14
≈ 0.16 m2K/W 

 

U-värdet 𝑈𝑖𝑠𝑜𝑙 , respektive U-värdet 𝑈𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙  beräknas genom ekv. (28) enligt: 

 𝑈 =
1

𝑅𝑠𝑖+𝑅1+𝑅2+⋯+𝑅𝑛+𝑅𝑠𝑒
 (28) 

 

⟹ 𝑈𝑖𝑠𝑜𝑙 =
1

3.06
≈ 0.33 W/m2K 

⟹ 𝑈𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙 =
1

1.62
≈ 0.62 W/m2K 

 

U-värdet 𝑈𝑈 beräknas enligt: 

 𝑈𝑈 = 𝛼 ∗ 𝑈𝑖𝑠𝑜𝑙 + 𝛽 ∗ 𝑈𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙  (29) 

 

⟹ 𝑈𝑈 = 0.9 ∗ 0.33 + 0.1 ∗ 0.62 ≈ 0.36 W/m2K 

 

𝝀-värdesmetoden 

 

Värmekonduktivitet 𝜆𝑟𝑒𝑠 för sammansatt skikt i Vägg 3 beräknas genom ekv. (30) enligt: 

 𝜆𝑟𝑒𝑠 = 𝛼 ∗ 𝜆𝑖𝑠𝑜𝑙 + 𝛽 ∗ 𝜆𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙 (30) 

 

⟹ 𝜆𝑟𝑒𝑠 = 0.9 ∗ 0.036 + 0.1 ∗ 0.14 = 0.0464 W/mK 

 

Vägg 3 

Skikt   𝑑 𝜆𝑑 𝑅  

   (m) (W/m2K) (m2K/W)      

Utsida 

𝑅𝑠𝑒   - - 0.13 

Ytterpanel, Trä (väl ventilerad) 0.022 0.14 0 

Spikläkt, Trä (väl ventilerad)  0.025 0.14 0 

Förhydningspapp  - - 0 

Spontad plankstomme, Trä  0.075 0.14 0.54 

Tätningspapp   - - 0 

Träpanel   0.022 0.14 0.16 

Cellulosaisolering + Trä  0.07 0.0464 1.51 

Innerpanel, Trä  0.022 0.14 0.16 

𝑅𝑠𝑖   - - 0.13 

Insida ∑ 𝟐. 𝟔𝟑 

 

Okända värmemotstånd beräknas genom ekv. (7) enligt: 

 𝑅𝑛 =
𝑑𝑛

𝜆𝑛
 (7) 

 

⟹ 𝑅𝑝𝑙𝑎𝑛𝑘𝑠𝑡𝑜𝑚𝑚𝑒 =
𝑑𝑝𝑙𝑎𝑛𝑘𝑠𝑡𝑜𝑚𝑚𝑒

𝜆𝑡𝑟ä

=
0.075

0.14
≈ 0.54 m2K/W 

⟹ 𝑅𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 =
𝑑𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙

𝜆𝑡𝑟ä

=
0.022

0.14
≈ 0.16 m2K/W 

⟹ 𝑅𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑢𝑙𝑙+𝑡𝑟ä =
𝑑𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑢𝑙𝑙+𝑡𝑟ä

𝜆𝑟𝑒𝑠
=

0.07

0.0464
≈ 1.51 m2K/W 

⟹ 𝑅𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 =
𝑑𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙

𝜆𝑡𝑟ä
=

0.022

0.14
≈ 0.16 m2K/W 
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U-värdet baserat på 𝜆-värdesmetoden, 𝑈𝜆, beräknas genom ekv. (28) enligt: 

 𝑈 =
1

𝑅𝑠𝑖+𝑅1+𝑅2+⋯+𝑅𝑛+𝑅𝑠𝑒
, (28) 

 

⟹ 𝑈𝜆 =
1

2.63
≈ 0.38 W/m2K 

 

U-värdena 𝑈𝑈 och 𝑈𝜆 kända ger viktade U-värdet 𝑈𝑚𝑒𝑑 genom ekv. (31) enligt: 

 𝑈𝑚𝑒𝑑 =
2∗𝑈𝜆∗𝑈𝑈

𝑈𝜆+𝑈𝑈
 (31) 

 

⟹ 𝑼𝒎𝒆𝒅,𝒗ä𝒈𝒈 𝟑 =
2∗0.38∗0.36

0.38+0.36
≈ 𝟎. 𝟑𝟕 W/m2K 

 

U-värde – Vägg 4 

Längden på ett isolerfack om 1 m2 vid stomme på c/c-avstånd 0.6 m, ges av uppskattningen: 

0.6 ∗ 𝑥 = 1.0 ⟹ 𝑥 =
1.0

0.6
⟹ 𝑥 ≈ 1.67 (m) 

 

Andelen PIR, 𝛼, i ett isolerfack på c/c-avstånd 0.6 m ges av uppskattningen: 

𝛼 = (0.6 − 0.045) ∗ 1.67 ⟹ 𝛼 = 0.92685 m2 

 

Andelen trä i ett isolerfack på c/c-avstånd 0.6 m ges av uppskattningen: 

𝛽 = 0.045 ∗ 1.67 ⟹ 𝛽 = 0.07515 m2 

 

Andelen trä ökas något med hänsyn till förmodade kottlingar och tvärgående reglar runt fönster och 

dörrar. Detta medför en justering av 𝛼 och 𝛽 enligt: 

𝛼 = 90 % 𝑦𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 = 0.9 

𝛽 = 10 % 𝑦𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 = 0.1 

 

U-värdesmetoden 

 

Vägg 4 

Skikt   𝑑 𝜆𝑑 𝑅𝑖𝑠𝑜𝑙  𝑅𝑡𝑟ä

   (m) (W/m2K) (m2K/W) (m2K/W)    

Utsida 

(𝑅𝑠𝑒)   - - 0.13 0.13 

Ytterpanel, Trä (väl ventilerad) 0.022 0.14 0 0 

Spikläkt, Trä (väl ventilerad)  0.025 0.14 0 0 

Förhydningspapp  - - 0 0 

Spontad plankstomme, Trä  0.075 0.14 0.54 0.54 

Tätningspapp   - - 0 0 

Träpanel   0.022 0.14 0.16 0.16 

PIR   0.07 0.020 3.5 0 

Träreglar   0.07 0.14 0 0.5 

Innerpanel, Trä  0.022 0.14 0.16 0.16 

(𝑅𝑠𝑖)   - - 0.13 0.13 

Insida ∑ 𝟒. 𝟔𝟐 ∑ 𝟏. 𝟔𝟐 
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Okända värmemotstånd beräknas genom ekv. (7) enligt: 

 𝑅𝑛 =
𝑑𝑛

𝜆𝑛
 (7) 

 

⟹ 𝑅𝑃𝑙𝑎𝑛𝑘𝑠𝑡𝑜𝑚𝑚𝑒 =
𝑑𝑝𝑙𝑎𝑛𝑘𝑠𝑡𝑜𝑚𝑚𝑒

𝜆𝑡𝑟ä
=

0.075

0.14
≈ 0.54 m2K/W 

⟹ 𝑅𝐼𝑛𝑛𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 =
𝑑𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙

𝜆𝑡𝑟ä
=

0.022

0.14
≈ 0.16 m2K/W 

⟹ 𝑅𝑃𝐼𝑅 =
𝑑𝑃𝐼𝑅

𝜆𝑃𝐼𝑅

=
0.07

0.020
= 3.5 m2K/W 

⟹ 𝑅𝑡𝑟ä𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟 =
𝑑𝑡𝑟ä𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟

𝜆𝑡𝑟ä
=

0.07

0.14
= 0.5 m2K/W 

⟹ 𝑅𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 =
𝑑𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙

𝜆𝑡𝑟ä

=
0.022

0.14
≈ 0.16 m2K/W 

 

U-värdet 𝑈𝑖𝑠𝑜𝑙 , respektive U-värdet 𝑈𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙  beräknas genom ekv. (28) enligt: 

 𝑈 =
1

𝑅𝑠𝑖+𝑅1+𝑅2+⋯+𝑅𝑛+𝑅𝑠𝑒
 (28) 

 

⟹ 𝑈𝑖𝑠𝑜𝑙 =
1

4.62
≈ 0.22 W/m2K 

⟹ 𝑈𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙 =
1

1.62
≈ 0.62 W/m2K 

 

U-värdet 𝑈𝑈 beräknas enligt: 

 𝑈𝑈 = 𝛼 ∗ 𝑈𝑖𝑠𝑜𝑙 + 𝛽 ∗ 𝑈𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙  (29) 

 

⟹ 𝑈𝑈 = 0.9 ∗ 0.22 + 0.1 ∗ 0.62 = 0.26 W/m2K 

 

𝝀-värdesmetoden 

 

Värmekonduktivitet 𝜆𝑟𝑒𝑠 för sammansatt skikt i Vägg 4 beräknas genom ekv. (30) enligt: 

 𝜆𝑟𝑒𝑠 = 𝛼 ∗ 𝜆𝑖𝑠𝑜𝑙 + 𝛽 ∗ 𝜆𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙 (30) 

 

⟹ 𝜆𝑟𝑒𝑠 = 0.9 ∗ 0.020 + 0.1 ∗ 0.14 = 0.032 W/mK 

 

Vägg 4  

Skikt   𝑑 𝜆𝑑 𝑅  

   (m) (W/m2K) (m2K/W)      

Utsida 

(𝑅𝑠𝑒)   - - 0.13 

Ytterpanel, Trä (väl ventilerad) 0.022 0.14 0 

Spikläkt, Trä (väl ventilerad)  0.025 0.14 0 

Förhydningspapp  - - 0 

Spontad plankstomme, Trä  0.075 0.14 0.54 

Tätningspapp   - - 0 

Träpanel   0.022 0.14 0.16 

PIR + Trä   0.07 0.032 2.19 

Innerpanel, Trä  0.022 0.14 0.16 

(𝑅𝑠𝑖)   - - 0.13 

Insida ∑ 𝟑. 𝟑𝟏 
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Okända värmemotstånd beräknas genom ekv. (7) enligt: 

 𝑅𝑛 =
𝑑𝑛

𝜆𝑛
 (7) 

 

⟹ 𝑅𝑝𝑙𝑎𝑛𝑘𝑠𝑡𝑜𝑚𝑚𝑒 =
𝑑𝑝𝑙𝑎𝑛𝑘𝑠𝑡𝑜𝑚𝑚𝑒

𝜆𝑡𝑟ä

=
0.075

0.14
≈ 0.54 m2K/W 

⟹ 𝑅𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 =
𝑑𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙

𝜆𝑡𝑟ä

=
0.022

0.14
≈ 0.16 m2K/W 

⟹ 𝑅𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑢𝑙𝑙+𝑡𝑟ä =
𝑑𝑃𝐼𝑅+𝑡𝑟ä

𝜆𝑟𝑒𝑠
=

0.07

0.032
≈ 2.19 m2K/W 

⟹ 𝑅𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 =
𝑑𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙

𝜆𝑡𝑟ä

=
0.022

0.14
≈ 0.16 m2K/W 

 

U-värdet baserat på 𝜆-värdesmetoden, 𝑈𝜆, beräknas genom ekv. (28) enligt: 

 𝑈 =
1

𝑅𝑠𝑖+𝑅1+𝑅2+⋯+𝑅𝑛+𝑅𝑠𝑒
, (28) 

 

⟹ 𝑈𝜆 =
1

3.31
≈ 0.30 W/m2K 

 

U-värdena 𝑈𝑈 och 𝑈𝜆 kända ger viktade U-värdet 𝑈𝑚𝑒𝑑 genom ekv. (31) enligt: 

 𝑈𝑚𝑒𝑑 =
2∗𝑈𝜆∗𝑈𝑈

𝑈𝜆+𝑈𝑈
 (31) 

 

⟹ 𝑼𝒎𝒆𝒅,𝒗ä𝒈𝒈 𝟒 =
2∗0.30∗0.35

0.30+0.35
≈ 𝟎. 𝟑𝟐 W/m2K 
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8.2 Bilaga B 

 

Risk för ytkondensation – Vägg 1 

Figur 19 och Figur 20 ger: 

 

▪ RF – dygnsmedelvärde för Stockholmsområdet under vinterhalvåret = 85 %. 

 

▪ Utomhustemperatur – dygnsmedelvärde för Stockholmsområdet under vinterhalvåret = -3°C. 

 

Utomhustemperatur = -3°C ⟹ Mättnadsånghalt, 𝑣𝑠 = 3.81 g/m3 enligt Tabell 2. 

 

RF = 85 % och mättnadsånghalt, 𝑣𝑠 = 3.81 g/m3 ⟹ Ånghalten utomhus, 𝑣𝑢, bestäms genom ekv. (29) 

enligt: 

 𝑣 = 𝜑 ∗ 𝑣𝑠 (29) 

 

⟹ 𝑣𝑢 = 0.85 ∗ 3.81 = 3.2385 g/m3 

 

Ånghalt utomhus känd ⟹ Ånghalt inomhus, 𝑣𝑖, kan uppskattas genom ekv. (32) med fukttillskott 𝑉𝐹𝑇 

= 4 g/m3 enligt: 

 𝑣𝑖 = 𝑣𝑢 + 𝑉𝐹𝑇 (32) 

 

⟹ 𝑣𝑖 = 3.2385 + 4.0 = 7.2385 g/m3 

 

Ånghalt inomhus känd ⟹ Motsvarande daggpunktstemperatur, 𝑇𝑠𝑖 = 5.9°C enligt Tabell 2 ( 5.9°C ⟹

𝑣𝑠 = 7.20 g/m3) 

 

Dimensionerande yttemperatur uppskattas genom ekv. (49) enligt: 

 𝑇𝑦
𝑑𝑖𝑚 = 𝑇𝑖 − 2 ∗

𝑈

𝛼𝑖
∗ (𝑇𝑖 − 𝑇𝑢) (49) 

 

⟹ 𝑇𝑦
𝑑𝑖𝑚 = 20 − 2 ∗

1.042

5.0
∗ (20 − (−3)) ⟹ 𝑇𝑦

𝑑𝑖𝑚 ≈ 10.4°𝐶 

 

Beräkning av ekv. (50) konstaterar att: 

 𝑇𝑦
𝑑𝑖𝑚 > 𝑇𝑠𝑖 (50) 

 

⟹ 10.4°𝐶 > 5.9°𝐶 ⟹ Ingen risk för ytkondensation vid stationära förhållanden för Vägg 1. 

 

Risk för ytkondensation – Vägg 2 

Figur 19 och Figur 20 ger: 

 

▪ RF – dygnsmedelvärde för Stockholmsområdet under vinterhalvåret = 85 %. 
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▪ Utomhustemperatur – dygnsmedelvärde för Stockholmsområdet under vinterhalvåret = -3°C. 

 

Utomhustemperatur = -3°C ⟹ Mättnadsånghalt, 𝑣𝑠 = 3.81 g/m3 enligt Tabell 2. 

 

RF = 85 % och mättnadsånghalt, 𝑣𝑠 = 3.81 g/m3 ⟹ Ånghalten utomhus, 𝑣𝑢, bestäms genom ekv. (29) 

enligt: 

 𝑣 = 𝜑 ∗ 𝑣𝑠 (29) 

 

⟹ 𝑣𝑢 = 0.85 ∗ 3.81 = 3.2385 g/m3 

 

Ånghalt utomhus känd ⟹ Ånghalt inomhus, 𝑣𝑖, kan uppskattas genom ekv. (32) med fukttillskott 𝑉𝐹𝑇 

= 4 g/m3 enligt: 

 𝑣𝑖 = 𝑣𝑢 + 𝑉𝐹𝑇 (32) 

 

⟹ 𝑣𝑖 = 3.2385 + 4.0 = 7.2385 g/m3 

 

Ånghalt inomhus känd ⟹ Motsvarande daggpunktstemperatur, 𝑇𝑠𝑖 = 5.9°C enligt Tabell 2 ( 5.9°C ⟹

𝑣𝑠 = 7.20 g/m3) 

 

Dimensionerande yttemperatur uppskattas genom ekv. (49) enligt: 

 𝑇𝑦
𝑑𝑖𝑚 = 𝑇𝑖 − 2 ∗

𝑈

𝛼𝑖
∗ (𝑇𝑖 − 𝑇𝑢) (49) 

 

⟹ 𝑇𝑦
𝑑𝑖𝑚 = 20 − 2 ∗

0.36

5.0
∗ (20 − (−3)) ⟹ 𝑇𝑦

𝑑𝑖𝑚 ≈ 16.7°C 

 

Beräkning av ekv. (50) konstaterar att: 

 𝑇𝑦
𝑑𝑖𝑚 > 𝑇𝑠𝑖 (50) 

 

⟹ 16.7°𝐶 > 5.9°𝐶 ⟹ Ingen risk för ytkondensation vid stationära förhållanden för Vägg 2. 

 

Risk för ytkondensation – Vägg 3 

Figur 19 och Figur 20 ger: 

 

▪ RF – dygnsmedelvärde för Stockholmsområdet under vinterhalvåret = 85 %. 

 

▪ Utomhustemperatur – dygnsmedelvärde för Stockholmsområdet under vinterhalvåret = -3°C. 

 

Utomhustemperatur = -3°C ⟹ Mättnadsånghalt, 𝑣𝑠 = 3.81 g/m3 enligt Tabell 2. 

 

RF = 85 % och mättnadsånghalt, 𝑣𝑠 = 3.81 g/m3 ⟹ Ånghalten utomhus, 𝑣𝑢, bestäms genom ekv. (29) 

enligt: 

 𝑣 = 𝜑 ∗ 𝑣𝑠 (29) 
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⟹ 𝑣𝑢 = 0.85 ∗ 3.81 = 3.2385 g/m3 

 

Ånghalt utomhus känd ⟹ Ånghalt inomhus, 𝑣𝑖, kan uppskattas genom ekv. (32) med fukttillskott 𝑉𝐹𝑇 

= 4 g/m3 enligt: 

 𝑣𝑖 = 𝑣𝑢 + 𝑉𝐹𝑇 (32) 

 

⟹ 𝑣𝑖 = 3.2385 + 4.0 = 7.2385 g/m3 

 

Ånghalt inomhus känd ⟹ Motsvarande daggpunktstemperatur, 𝑇𝑠𝑖 = 5.9°C enligt Tabell 2 ( 5.9°C ⟹

𝑣𝑠 = 7.20 g/m3) 

 

Dimensionerande yttemperatur uppskattas genom ekv. (49) enligt: 

 𝑇𝑦
𝑑𝑖𝑚 = 𝑇𝑖 − 2 ∗

𝑈

𝛼𝑖
∗ (𝑇𝑖 − 𝑇𝑢) (49) 

 

⟹ 𝑇𝑦
𝑑𝑖𝑚 = 20 − 2 ∗

0.37

5.0
∗ (20 − (−3)) ⟹ 𝑇𝑦

𝑑𝑖𝑚 ≈ 16.6°C 

 

Beräkning av ekv. (50) konstaterar att: 

 𝑇𝑦
𝑑𝑖𝑚 > 𝑇𝑠𝑖 (50) 

 

⟹ 16.6°𝐶 > 5.9°𝐶 ⟹ Ingen risk för ytkondensation vid stationära förhållanden för Vägg 3. 

 

Risk för ytkondensation – Vägg 4 

Figur 19 och Figur 20 ger: 

 

▪ RF – dygnsmedelvärde för Stockholmsområdet under vinterhalvåret = 85 %. 

 

▪ Utomhustemperatur – dygnsmedelvärde för Stockholmsområdet under vinterhalvåret = -3°C. 

 

Utomhustemperatur = -3°C ⟹ Mättnadsånghalt, 𝑣𝑠 = 3.81 g/m3 enligt Tabell 2. 

 

RF = 85 % och mättnadsånghalt, 𝑣𝑠 = 3.81 g/m3 ⟹ Ånghalten utomhus, 𝑣𝑢, bestäms genom ekv. (29) 

enligt: 

 𝑣 = 𝜑 ∗ 𝑣𝑠 (29) 

 

⟹ 𝑣𝑢 = 0.85 ∗ 3.81 = 3.2385 g/m3 

 

Ånghalt utomhus känd ⟹ Ånghalt inomhus, 𝑣𝑖, kan uppskattas genom ekv. (32) med fukttillskott 𝑉𝐹𝑇 

= 4 g/m3 enligt: 

 𝑣𝑖 = 𝑣𝑢 + 𝑉𝐹𝑇 (32) 

 

⟹ 𝑣𝑖 = 3.2385 + 4.0 = 7.2385 g/m3 
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Ånghalt inomhus känd ⟹ Motsvarande daggpunktstemperatur, 𝑇𝑠𝑖 = 5.9°C enligt Tabell 2 ( 5.9°C ⟹

𝑣𝑠 = 7.20 g/m3) 

 

Dimensionerande yttemperatur uppskattas genom ekv. (49) enligt: 

 𝑇𝑦
𝑑𝑖𝑚 = 𝑇𝑖 − 2 ∗

𝑈

𝛼𝑖
∗ (𝑇𝑖 − 𝑇𝑢) (49) 

 

⟹ 𝑇𝑦
𝑑𝑖𝑚 = 20 − 2 ∗

0.32

5.0
∗ (20 − (−3)) ⟹ 𝑇𝑦

𝑑𝑖𝑚 ≈ 17.1°C 

 

Beräkning av ekv. (50) konstaterar att: 

 𝑇𝑦
𝑑𝑖𝑚 > 𝑇𝑠𝑖 (50) 

 

⟹ 17.1°𝐶 > 5.9°𝐶 ⟹ Ingen risk för ytkondensation vid stationära förhållanden för Vägg 4. 
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8.3 Bilaga C 

 

Risk för kondens inuti konstruktion – Vägg 1 

 

Vägg1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Skikt 

 

𝑑 

(m) 

𝜆 

(W/mK) 

𝑅 

(m2K/W) 

Δ𝑇 

(°C) 

𝑇 

(°C) 

𝑣𝑠 

(g/m3) 

𝛿 

(m2/s) 

∗ 𝟏𝟎−𝟔 

𝑍 

(s/m) 

∗ 𝟏𝟎𝟑 

Δ𝑣 

(g/m3) 

𝑣 

(g/m3) 

 

𝑅𝐹 

(-) 

A     -3.0 3.81    3.24 0.85 

Utsida - 𝑅𝑠𝑒 - - 0.13 3.1   - -    

B - - -  0.1 4.87    3.24 0.67 

Ytterpanel 0.022 0.14 - 0   1.15 19.1 0.75   

C - - -  0.1 4.87    3.93 0.81 

Spikläkt/luftspalt 0.025 - - 0   - - -   

D - - -  0.1 4.87    3.93 0.81 

Förhydningspapp - - - 0   - 7.5 -   

E - - -  0.1 4.87    4.20 0.86 

Plankstomme 0.075 0.14 0.54 13   1.15 65.2 2.51   

F - - -  13.1 11.40    6.55 0.57 

Tätningspapp - - - 0   - - -   

G - - -  13.1 11.40    6.55 0.57 

Innerpanel 0.022 0.14 0.16 3.8   1.15 19.1 0.74   

H - - -  16.9 14.38    7.24 0.50 

Insida - 𝑅𝑠𝑖 - - 0.13 3.1   - - -   
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I - - -  20.0 17.28    7.24 0.42 

∑   0.96 23.0    𝟏𝟏𝟎. 𝟗

∗ 𝟏𝟎𝟑 

4.0   

 

Nedan följer en förklaring till respektive kolumn i Tabell 5, samt motivering av respektive kolumns 

resultat: 

 

Kolumn 1: Ingående materialskikt och skiktgränser: Utsida → Insida. 

▪ Presenteras enligt Tabell 5. 

 

Kolumn 2: Tjocklek hos skikt. 

▪ Tjocklek hos materialskikten Ytterpanel, Spikläkt/luftspalt, Plankstomme och Innerpanel 

hämtas från mätning In situ vid referenshuset – presenteras enligt tabell 5. 

 

▪ Tjocklek hos materialskikten Förhydningspapp, Tätningspapp och Ångbroms försummas. 

 

Kolumn 3: Värmekonduktivitet hos skikt. 

▪ Värmekonduktivitet hos materialskikten Ytterpanel, Plankstomme och Innerpanel hämtas från 

Tabell 1 och representerar värmekonduktiviteten 𝜆 = 0.14 (Trä). 

 

▪ Värmekonduktivitet hos materialskiktet Spikläkt/luftspalt försummas då dessa utgör väl 

ventilerad luftspalt. 

 

▪ Värmekonduktivitet hos materialskikten Förhydningspapp, Tätningspapp och Ångbroms 

försummas. 

 

Kolumn 4: Värmemotstånd över skikt. 

- Beräknas för vardera skikt genom ekv. (7) enligt: 

 𝑅𝑛 =
𝑑𝑛

𝜆𝑛
 (7) 

 

⟹ 𝑅𝐴,𝐵,𝐶,𝐷,𝐸,𝐹,𝐺,𝐻,𝐼 = 0 m2K/W 

- Skikt mellan material medför inget värmemotstånd. 

 

⟹ 𝑅𝑈𝑡𝑠𝑖𝑑𝑎 = 0.13 m2K/W 

▪ 𝑅𝑠𝑒 sätts lika med 𝑅𝑠𝑖 = 0.13 m2K/W då konstruktionen innefattar väl ventilerad luftspalt. 

 

⟹ 𝑅𝑌𝑡𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 = 0 m2K/W 

▪ Pga. väl ventilerad luftspalt innanför skiktet. 

 

⟹ 𝑅𝑆𝑝𝑖𝑘𝑙ä𝑘𝑡/𝑙𝑢𝑓𝑡𝑠𝑝𝑎𝑙𝑡 = 0 m2K/W 

▪ Skiktet innefattar väl ventilerad luftspalt. 

 

⟹ 𝑅𝐹ö𝑟ℎ𝑦𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑎𝑝𝑝 = 0 m2K/W 

▪ Värmemotstånd för skiktet försummas. 
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⟹ 𝑅𝑃𝑙𝑎𝑛𝑘𝑠𝑡𝑜𝑚𝑚𝑒 =
0.075

0.14
⟹ 𝑅𝑃𝑙𝑎𝑛𝑘𝑠𝑡𝑜𝑚𝑚𝑒 ≈ 0.54 m2K/W 

 

⟹ 𝑅𝑇ä𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑎𝑝𝑝 = 0 m2K/W 

▪ Värmemotstånd för skiktet försummas. 

 

⟹ 𝑅𝐼𝑛𝑛𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 =
0.022

0.14
⟹ 𝑅𝐼𝑛𝑛𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ≈ 0.16 m2K/W 

 

⟹ 𝑅𝑠𝑖 = 0.13 m2K/W 

 

Kolumn 5: Temperaturdifferens över skikt. 

▪ Beräknas utifrån Kolumn 6 – presenteras enligt Tabell 5. 

 

Kolumn 6: Temperatur i skiktgränser. 

▪ Temperatur i skiktgränserna beräknas genom ekv. (25) enligt: 

 𝑇(𝑛, 𝑛 + 1) = 𝑇 ∙ −
𝑅∙+∑ 𝑅𝑛

𝑛
1

𝑅∙+∑ 𝑅𝑛+𝑅∙∙𝑛
1

∗ (𝑇 ∙ − 𝑇 ∙∙) (25) 

 

▪ Temperaturvariation sker över de skikt som utgör värmemotstånd → skikten Insida, Innerpanel, 

Plankstomme och Utsida. 

 

⟹ 𝑇(𝐼) = 𝑇𝑖 = 20°𝐶 

⟹ 𝑇(𝐻) = 20 −
0.13

0.96
∗ (23) ⟹ 𝑇(𝐻) = 16.9°C 

⟹ 𝑇(𝐺) = 20 −
(0.13+0.16)

0.96
∗ (23) ⟹ 𝑇(𝐺) = 13.1°C 

⟹ 𝑇(𝐹) = 𝑇(𝐺) = 13.1°𝑐 

⟹ 𝑇(𝐸) = 20 −
(0.13+0.16+0.54)

0.96
∗ (23) ⟹ 𝑇(𝐸) = 0.1°C 

⟹ 𝑇(𝐷) = 𝑇(𝐸) = 0.1°C 

⟹ 𝑇(𝐶) = 𝑇(𝐷) = 0.1°C 

⟹ 𝑇(𝐵) = 𝑇(𝐶) = 0.1°C 

⟹ 𝑇(𝐴) = 20 −
(0.13+0.16+0.54+0.13)

0.96
∗ (23) ⟹ 𝑇(𝐴) = −3°C (= 𝑇𝑢) 

 

Kolumn 7: Mättnadsånghalt i skiktgränser. 

▪ Hämtas från Tabell 2 utifrån motsvarande temperatur under Kolumn 6 – presenteras enligt 

Tabell 5. 

 

Kolumn 8: Ånggenomsläpplighetskoefficient för skikt. 

▪ Ånggenomsläpplighetskoefficient hämtas endast för materialskikten, och då 

ånggenomgångsmotstånd enligt Kolumn 9 ej kan fastställas. 

 

Tabell 3 ⟹ 𝛿𝑡𝑟ä = 0.3 − 2.0 ∗ 10−6 m2/s ⟹ 𝛿𝑡𝑟ä ≈ 1.15 ∗ 10−6 m2/s 

⟹ 𝛿𝑡𝑟ä ≈ 1.15 ∗ 10−6 m2/s ⟹ 𝛿𝑌𝑡𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 = 𝛿𝑃𝑙𝑎𝑛𝑘𝑠𝑡𝑜𝑚𝑚𝑒 = 𝛿𝐼𝑛𝑛𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ≈ 1.15 ∗ 10−6 m2/s 

 

▪ Tätningspapp antas diffusionsöppen ⟹ 𝛿𝑇ä𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑎𝑝𝑝 = (−) m2/s 
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Kolumn 9: Ånggenomgångsmotstånd för skikt. 

▪ Ånggenomgångsmotstånd, 𝑍, beräknas endast för materialskikt och ges genom ekv. (39) enligt: 

 𝑍 =
𝑑

𝛿
, (39) 

 

⟹ 𝑍𝑦𝑡𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 =
0.022

1.15∗10−6 ⟹ 𝑍𝑦𝑡𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ≈ 19.1 ∗ 103 s/m 

⟹ 𝑍𝑝𝑙𝑎𝑛𝑘𝑠𝑡𝑜𝑚𝑚𝑒 =
0.075

1.15∗10−6 ⟹ 𝑍𝑝𝑙𝑎𝑛𝑘𝑠𝑡𝑜𝑚𝑚𝑒 ≈ 65.2 ∗ 103 s/m 

⟹ 𝑍𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 =
0.022

1.15∗10−6 ⟹ 𝑍𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ≈ 19.1 ∗ 103 s/m 

⟹ 𝑍𝐹ö𝑟ℎ𝑦𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑎𝑝𝑝 = 7.5 ∗ 103 s/m (enligt uppskattning i avsnitt 4.1.6 Risk för kondens inuti 

konstruktion – Vägg 1–4) 

 

▪ Tätningspapp antas diffusionsöppen ⟹ 𝑍𝑇ä𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑎𝑝𝑝 = (−)  s/m 

 

Kolumn 10: Ånghaltsskillnad över skikt. 

▪ Beräknas utifrån föregående skikt under Kolumn 11 – presenteras enligt Tabell 5. 

 

Kolumn 11: Ånghalt i skiktgränser. 

▪ Ånghalten i vardera skiktgräns baseras på de ångmotstånd som passerats genom ekv. (48) enligt: 

 Δ𝑣(𝑛, 𝑛 + 1) = 𝑣𝑖 − (
∑ 𝑍𝑛−𝑛+1

∑ 𝑍
) ∗ ∆𝑣,𝑡𝑜𝑡 (48) 

 

⟹ 𝑣𝐼 = 𝑣𝑖 = 7.24 g/m3 

⟹ 𝑣𝐻 = 𝑣𝐼 = 7.24 g/m3 

⟹ 𝑣𝐺 = 7.24 − (
19.1∗103

110.9∗103) ∗ 4.0 ⟹ 𝑣𝐺 = 6.55 g/m3 

⟹ 𝑣𝐹 = 𝑣𝐺 = 6.55 g/m3 

⟹ 𝑣𝐸 = 7.24 − (
(19.1+65.2)∗103

110.9∗103 ) ∗ 4.0 ⟹ 𝑣𝐸 = 4.20 g/m3 

⟹ 𝑣𝐷 = 7.24 − (
(19.1+65.2+7.5)∗103

110.9∗103 ) ∗ 4.0 ⟹ 𝑣𝐸 = 3.93 g/m3 

⟹ 𝑣𝐶 = 𝑣𝐷 = 3.93 g/m3 

⟹ 𝑣𝐵 = 7.24 − (
(19.1+65.2+7.5+19.1)∗103

110.9∗103 ) ∗ 4.0 ⟹ 𝑣𝐵 = 3.24 g/m3 (= 𝑣𝑢) 

⟹ 𝑣𝐴 = 𝑣𝐵 = 3.24 g/m3 

 

Kolumn 12: Relativ fuktighet i skiktgränser. 

▪ Beräknas utifrån Kolumn 7 och 11 genom ekv. (33) enligt: 

 𝜑 =
𝑣

𝑣𝑠
 (33) 

 

⟹ 𝜑𝐼 =
7.24

17.28
⟹ 𝜑𝐼 ≈ 0.42 

⟹ 𝜑𝐻 =
7.24

14.38
⟹ 𝜑𝐻 ≈ 0.50 
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⟹ 𝜑𝐺 =
6.55

11.40
⟹ 𝜑𝐺 ≈ 0.57 

⟹ 𝜑𝐹 =
6.55

11.40
⟹ 𝜑𝐹 ≈ 0.57 

⟹ 𝜑𝐸 =
4.20

4.87
⟹ 𝜑𝐸 ≈ 0.86 

⟹ 𝜑𝐷 =
3.93

4.87
⟹ 𝜑𝐷 ≈ 0.81 

⟹ 𝜑𝐶 =
3.93

4.87
⟹ 𝜑𝐶 ≈ 0.81 

⟹ 𝜑𝐵 =
3.24

4.87
⟹ 𝜑𝐵 ≈ 0.67 

⟹ 𝜑𝐴 =
3.24

3.81
⟹ 𝜑𝐴 ≈ 0.85 

 

Risk för kondens inuti konstruktion – Vägg 2 

 

Vägg 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Skikt 

 

𝑑 

(m) 

𝜆 

(W/mK) 

𝑅 

(m2K/W) 

Δ𝑇 

(°C) 

𝑇 

(°C) 

𝑣𝑠 

(g/m3) 

𝛿 

(m2/s) 

∗ 𝟏𝟎−𝟔 

𝑍 

(s/m) 

∗ 𝟏𝟎𝟑 

Δ𝑣 

(g/m3) 

𝑣 

(g/m3) 

 

𝑅𝐹 

(-) 

A     -3.0 3.81    3.24 0.85 

Utsida - 𝑅𝑠𝑒 - - 0.13 1.1   - - -   

B - - -  -1.9 4.16    3.24 0.78 

Ytterpanel 0.022 0.14 - 0   1.15 19.1 0.14   

C - - -  -1.9 4.16    3.38 0.81 

Spikläkt/luftspalt 0.025 0.14 - 0   - - -   

D - - -  -1.9 4.16    3.38 0.81 

Förhydningspapp - - - 0   - 7.5 -   

E - - -  -1.9 4.16    3.44 0.83 

Plankstomme 0.075 0.14 0.54 4.7   1.15 65.2 0.49   
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F - - -  2.8 5.86    3.91 0.67 

Tätningspapp - - - 0   - - -   

G - - -  2.8 5.86    3.91 0.67 

Träpanel 0.022 0.14 0.16 1.4   1.15 19.1 0.14   

H - - -  4.2 6.45    4.05 0.63 

Ångbroms - - - 0   5.42

∗ 10−4 

406.0 3.02   

I - - -  4.2 6.45    7.04 1.09 

Tilläggsisolering 

- Mineralull 

0.070 0.0455 1.54 

 

13.3   - 8.6 0.07   

J     17.5 14.91    7.10 0.48 

Innerpanel 0.022 0.14 0.16 1.4   1.15 19.1 0.14   

K     18.9 16.19    7.24 0.45 

Insida - 𝑅𝑠𝑖 - - 0.13 1.1   - - -   

L - - -  20.0 17.28    7.24 0.42 

∑   2.66 23.0    𝟓𝟒𝟒. 𝟔

∗ 𝟏𝟎𝟑 

4.0   

 

Nedan följer en förklaring till respektive kolumn i Tabell 5, samt motivering av respektive kolumns 

resultat: 

 

Kolumn 1: Ingående materialskikt och skiktgränser: Utsida → Insida. 

▪ Presenteras enligt Tabell 5. 

 

Kolumn 2: Tjocklek hos skikt. 

▪ Tjocklek för skikten Ytterpanel, Spikläkt/luftspalt, Plankstomme och Träpanel hämtas från 

mätning In situ vid referenshuset – presenteras enligt Tabell 5. 

 

▪ Tjocklek hos skikten Förhydningspapp, Tätningspapp och Ångbroms försummas. 
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▪ Tjocklek hos skiktet Tilläggsisolering – Mineralull är valt till 𝑑𝑇𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔𝑠𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔−𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑢𝑙𝑙 =

0.070 m. 

 

▪ Tjocklek hos skiktet Innerpanel är valt till 𝑑𝐼𝑛𝑛𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 = 0.022 m. 

 

Kolumn 3: Värmekonduktivitet hos skikt. 

▪ Värmekonduktivitet hos materialskikten Ytterpanel, Plankstomme, Träpanel och Innerpanel 

hämtas från Tabell 1 och representerar värmekonduktiviteten 𝜆 = 0.14 (Trä). 

 

▪ Värmekonduktivitet hos skikten Spikläkt/luftspalt, Förhydningspapp, Tätningspapp och 

Ångbroms försummas. 

 

- För det sammansatta skiktet Tilläggsisolering – Mineralull beräknas värmekonduktiviteten 

𝜆𝑇𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔𝑠𝑖𝑠𝑙𝑜𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔−𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑢𝑙𝑙 genom ekv. (30) enligt: 

 𝜆𝑇𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔𝑠𝑖𝑠𝑙𝑜𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔−𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑢𝑙𝑙  = 𝛼 ∗ 𝜆𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑢𝑙𝑙 + 𝛽 ∗ 𝜆𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙 (30) 

 

⟹ 𝜆𝑇𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔𝑠𝑖𝑠𝑙𝑜𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔−𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑢𝑙𝑙  = 0.9 ∗ 0.035 + 0.1 ∗ 0.14 = 0.0455 W/mK 

 

Kolumn 4: Värmemotstånd över skikt. 

- Beräknas för vardera skikt genom ekv. (7) enligt: 

 𝑅𝑛 =
𝑑𝑛

𝜆𝑛
 (7) 

 

⟹ 𝑅𝐴,𝐵,𝐶,𝐷,𝐸,𝐹,𝐺,𝐻,𝐼,𝐽,𝐾,𝐿 = 0 m2K/W 

- Skikt mellan material medför inget värmemotstånd. 

 

⟹ 𝑅𝑈𝑡𝑠𝑖𝑑𝑎 = 𝑅𝑠𝑒 = 0.13 m2K/W 

▪ 𝑅𝑠𝑒 sätts lika med 𝑅𝑠𝑖 = 0.13 m2K/W då konstruktionen innefattar väl ventilerad luftspalt. 

 

⟹ 𝑅𝑌𝑡𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 = 0 m2K/W 

▪ Pga. väl ventilerad luftspalt innanför skiktet. 

 

⟹ 𝑅𝑆𝑝𝑖𝑘𝑙ä𝑘𝑡/𝑙𝑢𝑓𝑡𝑠𝑝𝑎𝑙𝑡 = 0 m2K/W 

▪ Skiktet innefattar väl ventilerad luftspalt. 

 

⟹ 𝑅𝐹ö𝑟ℎ𝑦𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑎𝑝𝑝 = 0 m2K/W 

▪ Värmemotstånd för skiktet försummas. 

 

⟹ 𝑅𝑃𝑙𝑎𝑛𝑘𝑠𝑡𝑜𝑚𝑚𝑒 =
0.075

0.14
⟹ 𝑅𝑃𝑙𝑎𝑛𝑘𝑠𝑡𝑜𝑚𝑚𝑒 ≈ 0.54 m2K/W 

 

⟹ 𝑅𝑇ä𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑎𝑝𝑝 = 0 m2K/W 

▪ Värmemotstånd för skiktet försummas. 

 

⟹ 𝑅𝑇𝑟ä𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 =
0.022

0.14
⟹ 𝑅𝑇𝑟ä𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ≈ 0.16 m2K/W 

 

⟹ 𝑅Å𝑛𝑔𝑏𝑟𝑜𝑚𝑠 = 0 m2K/W 

▪ Värmemotstånd för skiktet försummas. 

 

⟹ 𝑅𝑇𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔𝑠𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔−𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑢𝑙𝑙 =
0.070

0.0455
⟹ 𝑅𝑇𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔𝑠𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔−𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑢𝑙𝑙 ≈ 1.54 m2K/W 
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⟹ 𝑅𝐼𝑛𝑛𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 =
0.022

0.14
⟹ 𝑅𝐼𝑛𝑛𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ≈ 0.16 m2K/W 

 

⟹ 𝑅𝑠𝑖 = 0.13 m2K/W 

 

Kolumn 5: Temperaturdifferens över skikt. 

▪ Beräknas utifrån Kolumn 6 – presenteras enligt Tabell 5. 

 

Kolumn 6: Temperatur i skiktgränser. 

▪ Temperatur i skiktgränserna beräknas genom ekv. (25) enligt: 

 𝑇(𝑛, 𝑛 + 1) = 𝑇 ∙ −
𝑅∙+∑ 𝑅𝑛

𝑛
1

𝑅∙+∑ 𝑅𝑛+𝑅∙∙𝑛
1

∗ (𝑇 ∙ − 𝑇 ∙∙) (25) 

 

▪ Temperaturvariation sker över de skikt som utgör värmemotstånd → Skikten Insida, 

Innerpanel, Tilläggsisolering – Mineralull, Träpanel, Plankstomme och Utsida. 

 

⟹ 𝑇(𝐿) = 𝑇𝑖 = 20°𝐶 

⟹ 𝑇(𝐾) = 20 −
0.13

2.66
∗ (23) ⟹ 𝑇(𝐾) ≈ 18.9°C 

⟹ 𝑇(𝐽) = 20 −
(0.13+0.16)

2.66
∗ (23) ⟹ 𝑇(𝐽) ≈ 17.5°C 

⟹ 𝑇(𝐼) = 20 −
(0.13+0.16+1.54)

2.66
∗ (23) ⟹ 𝑇(𝐼) ≈ 4.2°C 

⟹ 𝑇(𝐻) = 𝑇(𝐼) ≈ 4.2°C 

⟹ 𝑇(𝐺) = 20 −
(0.13+0.16+1.54+0.16)

2.66
∗ (23) ⟹ 𝑇(𝐺) ≈ 2.8°C 

⟹ 𝑇(𝐹) = 𝑇(𝐺) ≈ 2.8°C 

⟹ 𝑇(𝐸) = 20 −
(0.13+0.16+1.54+0.16+0.54)

2.66
∗ (23) ⟹ 𝑇(𝐸) ≈ −1.9°C 

⟹ 𝑇(𝐷) = 𝑇(𝐸) ≈ −1.9°C 

⟹ 𝑇(𝐶) = 𝑇(𝐷) ≈ −1.9°C 

⟹ 𝑇(𝐵) = 𝑇(𝐶) ≈ −1.9°C 

⟹ 𝑇(𝐴) = 20 −
(0.13+0.16+1.54+0.16+0.54+0.13)

2.66
∗ (23) ⟹ 𝑇(𝐴) = −3.0°C 

 

Kolumn 7: Mättnadsånghalt i skiktgränser. 

▪ Hämtas från Tabell 2 utifrån motsvarande temperatur under Kolumn 6 – presenteras enligt 

Tabell 5. 

 

Kolumn 8: Ånggenomsläpplighetskoefficient för skikt. 

▪ Ånggenomsläpplighetskoefficient hämtas endast för materialskikten, och då 

ånggenomgångsmotstånd enligt Kolumn 9 ej kan fastställas. 

 

Tabell 3 ⟹ 𝛿𝑡𝑟ä = 0.3 − 2.0 ∗ 10−6 m2/s ⟹ 𝛿𝑇𝑟ä ≈ 1.15 ∗ 10−6 m2/s  

⟹ 𝛿𝑇𝑟ä ≈ 1.15 ∗ 10−6 m2/s ⟹ 𝛿𝑌𝑡𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 = 𝛿𝑃𝑙𝑎𝑛𝑘𝑠𝑡𝑜𝑚𝑚𝑒 = 𝛿𝑇𝑟ä𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 = 𝛿𝐼𝑛𝑛𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ≈ 1.15 ∗

10−6 m2/s 

 

▪ Tätningspapp antas diffusionsöppen ⟹ 𝛿𝑇ä𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑎𝑝𝑝 = (−) m2/s 
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▪ Ångbromsens ånggenomsläpplighetskoefficient, 𝛿Å𝑛𝑔𝑏𝑟𝑜𝑚𝑠, beräknades genom ekv. (39) 

enligt: 

 𝑍 =
𝑑

𝛿
, (39) 

 

⟹ 𝛿Å𝑛𝑔𝑏𝑟𝑜𝑚𝑠 =
0.00022

406∗103 ⟹ 𝛿Å𝑛𝑔𝑏𝑟𝑜𝑚𝑠 ≈ 5.42 ∗ 10−10 m2/s 

 

- Ånggenomsläpplighetskoefficient för det sammansatta skiktet Tilläggsisolering – Mineralull, 

𝛿𝑇𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔𝑠𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 – 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑢𝑙𝑙 beräknas endast i samband med ånggenomgångsmotståndet för 

materialskiktet under Kolumn 9. 

 

Kolumn 9: Ånggenomgångsmotstånd för skikt. 

- Ånggenomgångsmotstånd, 𝑍, beräknas endast för materialskikt och ges genom ekv. (39) enligt: 

 𝑍 =
𝑑

𝛿
 (39) 

 

⟹ 𝑍𝑌𝑡𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 =
0.022

1.15∗10−6 ⟹ 𝑍𝑌𝑡𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ≈ 19.1 ∗ 103 s/m 

 

⟹ 𝑍𝑃𝑙𝑎𝑛𝑘𝑠𝑡𝑜𝑚𝑚𝑒 =
0.075

1.15∗10−6 ⟹ 𝑍𝑃𝑙𝑎𝑛𝑘𝑠𝑡𝑜𝑚𝑚𝑒 ≈ 65.2 ∗ 103 s/m 

 

⟹ 𝑍𝑇𝑟ä𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 =
0.022

1.15∗10−6 ⟹ 𝑍𝑇𝑟ä𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ≈ 19.1 ∗ 103 s/m 

 

⟹ 𝑍𝐼𝑛𝑛𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 =
0.022

1.15∗10−6 ⟹ 𝑍𝐼𝑛𝑛𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ≈ 19.1 ∗ 103 s/m 

 

⟹ 𝑍𝐹ö𝑟ℎ𝑦𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑎𝑝𝑝 = 7.5 ∗ 103 s/m (enligt uppskattning i avsnitt 4.1.6 Risk för kondens inuti 

konstruktion – Vägg 1–4). 

 

- Tätningspapp antas diffusionsöppen ⟹ 𝑍𝑇ä𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑎𝑝𝑝 = (−)  s/m 

 

- Ånggenomgångsmotstånd för det sammansatta skiktet Tilläggsisolering – Mineralull, 

𝑍𝑇𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔𝑠𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 – 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑢𝑙𝑙 , beräknas genom ekv. (51) enligt: 

 𝑍𝑇𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔𝑠𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 – 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑢𝑙𝑙 = 𝛼 ∗ 𝑍𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑢𝑙𝑙 + 𝛽 ∗ 𝑍𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙  (51) 

 

𝑍𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑢𝑙𝑙 =
0.070

𝛿𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑢𝑙𝑙
 

 

Tabell 3 ⟹ 𝛿𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑢𝑙𝑙 = 25 ∗ 10−6 m2/s 

 

⟹ 𝑍𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑢𝑙𝑙 =
0.070

25∗10−6 ⟹ 𝑍𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑢𝑙𝑙 = 2.8 ∗ 103 s/m 

 

𝑍𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙 =
0.070

1.15∗10−6 ⟹ 𝑍𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙 ≈ 60.9 ∗ 103 s/m 

 

⟹ 𝑍𝑇𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔𝑠𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 – 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑢𝑙𝑙 = 0.9 ∗ 2.8 ∗ 103 + 0.1 ∗ 60.9 ∗ 103 

 

⟹ 𝑍𝑇𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔𝑠𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 – 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑢𝑙𝑙 ≈ 8.6 ∗ 103 s/m 

 

Kolumn 10: Ånghaltsskillnad över skikt. 

▪ Beräknas utifrån föregående skikt under Kolumn 11 – presenteras enligt Tabell 5. 
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Kolumn 11: Ånghalt i skiktgränser. 

▪ Ånghalten i vardera skiktgräns baseras på de ångmotstånd som passerats genom ekv. (48) enligt: 

 Δ𝑣(𝑛, 𝑛 + 1) = 𝑣𝑖 − (
∑ 𝑍𝑛−𝑛+1

∑ 𝑍
) ∗ ∆𝑣,𝑡𝑜𝑡 (48) 

 

⟹ 𝑣𝐿 =  𝑣𝑖 = 7.24 g/m3 

⟹ 𝑣𝐾 = 𝑣𝐿 = 7.24 g/m3 

⟹ 𝑣𝐽 = 7.24 − (
19.1∗103

544.6∗103) ∗ 4.0 ⟹ 𝑣𝐽 = 7.10 g/m3 

⟹ 𝑣𝐼 = 7.24 − (
(19.1+8.6)∗103

544.6∗103 ) ∗ 4.0 ⟹ 𝑣𝐼 = 7.04 g/m3 

⟹ 𝑣𝐻 = 7.24 − (
(19.1+8.6+406)∗103

544.6∗103 ) ∗ 4.0 ⟹ 𝑣𝐻 = 4.05 g/m3 

⟹ 𝑣𝐺 = 7.24 − (
(19.1+8.6+406+19.1)∗103

544.6∗103 ) ∗ 4.0 ⟹ 𝑣𝐺 = 3.91 g/m3 

⟹ 𝑣𝐹 = 𝑣𝐺 = 3.91 g/m3 

⟹ 𝑣𝐸 = 7.24 − (
(19.1+8.6+406+19.1+65.2)∗103

544.6∗103 ) ∗ 4.0 ⟹ 𝑣𝐸 = 3.44 g/m3 

⟹ 𝑣𝐷 = 7.24 − (
(19.1+8.6+406+19.1+65.2+7.5)∗103

544.6∗103 ) ∗ 4.0 ⟹ 𝑣𝐸 = 3.38 g/m3 

⟹ 𝑣𝐶 = 𝑣𝐷 = 3.38 g/m3 

⟹ 𝑣𝐵 = 7.24 − (
(19.1+8.6+406+19.1+65.2+7.5+19.1)∗103

544.6∗103 ) ∗ 4.0 ⟹ 𝑣𝐵 = 3.24 g/m3 

⟹ 𝑣𝐴 = 𝑣𝐵 = 3.24 g/m3 

 

Kolumn 12: Relativ fuktighet i skiktgränser. 

▪ Beräknas utifrån Kolumn 7 och 11 genom ekv. (33) enligt: 

 𝜑 =
𝑣

𝑣𝑠
 (33) 

 

⟹ 𝜑𝐿 =
7.24

17.28
⟹ 𝜑𝐿 ≈ 0.42 

⟹ 𝜑𝐾 =
7.24

16.19
⟹ 𝜑𝐾 ≈ 0.45 

⟹ 𝜑𝐽 =
7.10

14.91
⟹ 𝜑𝐽 ≈ 0.48 

⟹ 𝜑𝐼 =
7.04

6.45
⟹ 𝜑𝐼 ≈ 1.09 ⟹ Kondens! 

⟹ 𝜑𝐻 =
4.05

6.45
⟹ 𝜑𝐻 ≈ 0.63 

⟹ 𝜑𝐺 =
3.91

5.86
⟹ 𝜑𝐺 ≈ 0.67 

⟹ 𝜑𝐹 =
3.91

5.86
⟹ 𝜑𝐹 ≈ 0.67 

⟹ 𝜑𝐸 =
3.44

4.16
⟹ 𝜑𝐸 ≈ 0.83 

⟹ 𝜑𝐷 =
3.38

4.16
⟹ 𝜑𝐷 ≈ 0.81 

⟹ 𝜑𝐶 =
3.38

4.16
⟹ 𝜑𝐶 ≈ 0.81 
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⟹ 𝜑𝐵 =
3.24

4.16
⟹ 𝜑𝐵 ≈ 0.78 

⟹ 𝜑𝐴 =
3.24

3.81
⟹ 𝜑𝐴 ≈ 0.85 

 

Risk för kondens inuti konstruktion – Vägg 3 

 

Vägg 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Skikt 

 

𝑑 

(m) 

𝜆 

(W/mK) 

𝑅 

(m2K/W) 

Δ𝑇 

(°C) 

𝑇 

(°C) 

𝑣𝑠 

(g/m3) 

𝛿 

(m2/s) 

∗ 𝟏𝟎−𝟔 

𝑍 

(s/m) 

∗ 𝟏𝟎𝟑 

Δ𝑣 

(g/m3) 

𝑣 

(g/m3) 

 

𝑅𝐹 

(-) 

A     -3.0 3.81    3.24 0.85 

Utsida - 𝑅𝑠𝑒 - - 0.13 1.1   - - -   

B - - -  -1.9 4.16    3.24 0.78 

Ytterpanel 0.022 0.14 - 0   1.15 19.1 0.58   

C - - -  -1.9 4.16    3.79 0.91 

Spikläkt/luftspalt 0.025 0.14 - 0   - - -   

D - - -  -1.9 4.16    3.79 0.91 

Förhydningspapp - - - 0   - 7.5 -   

E - - -  -1.9 4.16    4.00 0.96 

Plankstomme 0.075 0.14 0.54 4.8   1.15 65.2 1.98   

F - - -  2.9 5.90    5.88 0.99 

Tätningspapp - - - 0   - - -   

G - - -  2.9 5.90    5.88 0.99 

Träpanel 0.022 0.14 0.16 1.4   1.15 19.1 0.58   

H - - -  4.3 6.48    6.43 0.99 
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Tilläggsisolering 

- Cellulosa 

0.070 0.0464 

 

1.51 

 

13.2    9.2 0.28   

I     17.5 14.91    6.69 0.45 

Innerpanel 0.022 0.14 0.16 1.4   1.15 19.1 0.58   

J     18.9 16.19    7.24 0.45 

Insida - 𝑅𝑠𝑖 - - 0.13 1.1   - - -   

K - - -  20.0 17.28    7.24 0.42 

∑   2.63 23.0    𝟏𝟑𝟗. 𝟐

∗ 𝟏𝟎𝟑 

4.0   

 

Nedan följer en förklaring till respektive kolumn i Tabell 5, samt motivering av respektive kolumns 

resultat: 

 

Kolumn 1: Ingående materialskikt och skiktgränser: Utsida → Insida. 

▪ Presenteras enligt Tabell 5. 

 

Kolumn 2: Tjocklek hos skikt. 

▪ Tjocklek hos skikten Ytterpanel, Spikläkt/luftspalt, Plankstomme och Träpanel hämtas från 

mätning på plats vid referenshuset – presenteras enligt Tabell 5. 

 

▪ Tjocklek hos skikten Förhydningspapp, och Tätningspapp försummas. 

 

▪ Tjocklek hos skiktet Tilläggsisolering – Cellulosa är valt till 𝑑𝑇𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔𝑠𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔−𝐶𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 =

0.070 m. 

 

▪ Tjockleken hos skiktet Innerpanel är valt till 𝑑𝐼𝑛𝑛𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 = 0.022 m. 

 

Kolumn 3: Värmekonduktivitet hos skikt. 

▪ Värmekonduktivitet hos materialskikten Ytterpanel, Plankstomme, Träpanel och Innerpanel 

hämtas från Tabell 1 och representerar värmekonduktiviteten 𝜆 = 0.14 (Trä). 

 

▪ Värmekonduktivitet hos skikten Spikläkt/luftspalt, Förhydningspapp och Tätningspapp 

försummas. 

 

- För det sammansatta skiktet Tilläggsisolering – Cellulosa beräknas värmekonduktiviteten 

𝜆𝑇𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔𝑠𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔−𝐶𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 genom ekv. (30) enligt: 

 𝜆𝑇𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔𝑠𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔−𝐶𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 = 𝛼 ∗ 𝜆𝑖𝑠𝑜𝑙 + 𝛽 ∗ 𝜆𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙 (30) 

 

⟹ 𝜆𝑇𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔𝑠𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔−𝐶𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 = 0.9 ∗ 0.036 + 0.1 ∗ 0.14 
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⟹ 𝜆𝑇𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔𝑠𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔−𝐶𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 = 0.0464 W/mK 

 

Kolumn 4: Värmemotstånd över skikt. 

- Beräknas för vardera skikt genom ekv. (7) enligt: 

 𝑅𝑛 =
𝑑𝑛

𝜆𝑛
 (7) 

 

⟹ 𝑅𝐴,𝐵,𝐶,𝐷,𝐸,𝐹,𝐺,𝐻,𝐼,𝐽,𝐾 = 0 m2K/W 

- Skikt mellan material medför inget värmemotstånd. 

 

⟹ 𝑅𝑈𝑡𝑠𝑖𝑑𝑎 = 𝑅𝑠𝑒 = 0.13 m2K/W 

▪ 𝑅𝑠𝑒 sätts lika med 𝑅𝑠𝑖 = 0.13 m2K/W då konstruktionen innefattar väl ventilerad luftspalt. 

 

⟹ 𝑅𝑌𝑡𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 = 0 m2K/W 

▪ Pga. väl ventilerad luftspalt innanför skiktet. 

 

⟹ 𝑅𝑆𝑝𝑖𝑘𝑙ä𝑘𝑡/𝑙𝑢𝑓𝑡𝑠𝑝𝑎𝑙𝑡 = 0 m2K/W 

▪ Skiktet innefattar väl ventilerad luftspalt. 

 

⟹ 𝑅𝐹ö𝑟ℎ𝑦𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑎𝑝𝑝 = 0 m2K/W 

▪ Värmemotstånd för skiktet försummas. 

 

⟹ 𝑅𝑃𝑙𝑎𝑛𝑘𝑠𝑡𝑜𝑚𝑚𝑒 =
0.075

0.14
⟹ 𝑅𝑃𝑙𝑎𝑛𝑘𝑠𝑡𝑜𝑚𝑚𝑒 ≈ 0.54 m2K/W 

 

⟹ 𝑅𝑇ä𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑎𝑝𝑝 = 0 m2K/W 

▪ Värmemotstånd för skiktet försummas. 

 

⟹ 𝑅𝑇𝑟ä𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 =
0.022

0.14
⟹ 𝑅𝑇𝑟ä𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ≈ 0.16 m2K/W 

 

⟹ 𝑅𝑇𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔𝑠𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔−𝐶𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 =
0.070

0.0464
⟹ 𝑅𝑇𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔𝑠𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔−𝐶𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 ≈ 1.51 m2K/W 

 

⟹ 𝑅𝐼𝑛𝑛𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 =
0.022

0.14
⟹ 𝑅𝐼𝑛𝑛𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ≈ 0.16 m2K/W 

 

⟹ 𝑅𝑠𝑖 = 0.13 m2K/W 

 

Kolumn 5: Temperaturdifferens över skikt. 

▪ Beräknas utifrån Kolumn 6 – presenteras enligt Tabell 5. 

 

Kolumn 6: Temperatur i skiktgränser. 

▪ Temperatur i skiktgränserna beräknas genom ekv. (25) enligt: 

 𝑇(𝑛, 𝑛 + 1) = 𝑇 ∙ −
𝑅∙+∑ 𝑅𝑛

𝑛
1

𝑅∙+∑ 𝑅𝑛+𝑅∙∙𝑛
1

∗ (𝑇 ∙ − 𝑇 ∙∙) (25) 

 

▪ Temperaturvariation sker över de skikt som utgör värmemotstånd → Skikten Insida, 

Innerpanel, Tilläggsisolering – Mineralull, Träpanel, Plankstomme och Utsida. 

 

⟹ 𝑇(𝐾) = 𝑇𝑖 = 20°𝐶 

⟹ 𝑇(𝐽) = 20 −
0.13

2.63
∗ (23) ⟹ 𝑇(𝐽) ≈ 18.9°C 

⟹ 𝑇(𝐼) = 20 −
(0.13+0.16)

2.63
∗ (23) ⟹ 𝑇(𝐼) ≈ 17.5°C 
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⟹ 𝑇(𝐻) = 20 −
(0.13+0.16+1.51)

2.63
∗ (23) ⟹ 𝑇(𝐻) ≈ 4.3°C 

⟹ 𝑇(𝐺) = 20 −
(0.13+0.16+1.51+0.16)

2.63
∗ (23) ⟹ 𝑇(𝐺) ≈ 2.9°C 

⟹ 𝑇(𝐹) = 𝑇(𝐺) ≈ 2.9°C 

⟹ 𝑇(𝐸) = 20 −
(0.13+0.16+1.51+0.16+0.54)

2.63
∗ (23) ⟹ 𝑇(𝐸) ≈ −1.9°C 

⟹ 𝑇(𝐷) = 𝑇(𝐸) ≈ −1.9°C 

⟹ 𝑇(𝐶) = 𝑇(𝐷) ≈ −1.9°C 

⟹ 𝑇(𝐵) = 𝑇(𝐶) ≈ −1.9°C 

⟹ 𝑇(𝐴) = 20 −
(0.13+0.16+1.51+0.16+0.54+0.13)

2.63
∗ (23) ⟹ 𝑇(𝐴) = −3.0°C 

 

Kolumn 7: Mättnadsånghalt i skiktgränser. 

▪ Hämtas från Tabell 2 utifrån motsvarande temperatur under Kolumn 6 – presenteras enligt 

Tabell 5. 

 

Kolumn 8: Ånggenomsläpplighetskoefficient för skikt. 

▪ Ånggenomsläpplighetskoefficient hämtas endast för materialskikten, och då 

ånggenomgångsmotstånd enligt Kolumn 9 ej kan fastställas. 

 

Tabell 3 ⟹ 𝛿𝑡𝑟ä = 0.3 − 2.0 ∗ 10−6 m2/s ⟹ 𝛿𝑡𝑟ä ≈ 1.15 ∗ 10−6 m2/s  

 

⟹ 𝛿𝑡𝑟ä ≈ 1.15 ∗ 10−6 m2/s ⟹ 𝛿𝑌𝑡𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 = 𝛿𝑃𝑙𝑎𝑛𝑘𝑠𝑡𝑜𝑚𝑚𝑒 = 𝛿𝑇𝑟ä𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 = 𝛿𝐼𝑛𝑛𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ≈ 1.15 ∗

10−6 m2/s 

 

▪ Tätningspapp antas diffusionsöppen ⟹ 𝛿𝑇ä𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑎𝑝𝑝 = (−) m2/s 

 

▪ Ånggenomsläpplighetskoefficient för det sammansatta skiktet Tilläggsisolering – Cellulosa, 

𝛿𝑇𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔𝑠𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 – 𝐶𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎, beräknas endast i samband med ånggenomgångsmotståndet för 

materialskiktet under Kolumn 9. 

 

Kolumn 9: Ånggenomgångsmotstånd för skikt. 

- Ånggenomgångsmotstånd, 𝑍, beräknas endast för materialskikt och ges genom ekv. (39) enligt: 

 𝑍 =
𝑑

𝛿
, (39) 

 

⟹ 𝑍𝑦𝑡𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 =
0.022

1.15∗10−6 ⟹ 𝑍𝑦𝑡𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ≈ 19.1 ∗ 103 s/m 

 

⟹ 𝑍𝑝𝑙𝑎𝑛𝑘𝑠𝑡𝑜𝑚𝑚𝑒 =
0.075

1.15∗10−6 ⟹ 𝑍𝑝𝑙𝑎𝑛𝑘𝑠𝑡𝑜𝑚𝑚𝑒 ≈ 65.2 ∗ 103 s/m 

 

⟹ 𝑍𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 =
0.022

1.15∗10−6 ⟹ 𝑍𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ≈ 19.1 ∗ 103 s/m 

 

⟹ 𝑍𝐹ö𝑟ℎ𝑦𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑎𝑝𝑝 = 7.5 ∗ 103 s/m (enligt uppskattning i avsnitt 4.1.6 Risk för kondens inuti 

konstruktion – Vägg 1–4). 

 

- Tätningspapp antas diffusionsöppen ⟹ 𝑍𝑇ä𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑎𝑝𝑝 = (−)  s/m 

 

- Ånggenomgångsmotståndet för det sammansatta skiktet Tilläggsisolering – Cellulosa,  

𝑍𝑇𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔𝑠𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 – 𝐶𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎,  beräknas genom ekv. (51) enligt: 
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 𝑍𝑇𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔𝑠𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 – 𝐶𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 = 𝛼 ∗ 𝑍𝐶𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 + 𝛽 ∗ 𝑍𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙 (51) 

 

𝑍𝐶𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 =
0.070

𝛿𝐶𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎
 

 

Värde för 𝛿𝐶𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 hittas ej trots omfattande undersökning. Information hittas vilken hävdar att 

ånggenomgångsmotståndet för cellulosaisolering i regel kan försummas. Detta har även funnits vid 

undersökningen av Mineralull i samma syfte. Antagandet görs därför att  𝛿𝐶𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 = 20 ∗ 10−6 ≈
𝛿𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑢𝑙𝑙 = 20 ∗ 10−6. Antagandet medför att cellulosaisoleringen antas ha större 

ånggenomgångsmotstånd. Detta baseras på att cellulosaisoleringen är träbaserad, vilket enligt Tabell 3 

ger lägre ånggenomsläpplighetskoefficient. 

 

⟹ 𝑍𝐶𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 =
0.070

20∗10−6 ⟹ 𝑍𝐶𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 = 3.5 ∗ 103 s/m 

 

𝑍𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙 =
0.070

1.15∗10−6 ⟹ 𝑍𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙 ≈ 60.9 ∗ 103 s/m 

 

⟹ 𝑍𝑇𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔𝑠𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 – 𝐶𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 = 0.9 ∗ 3.5 ∗ 103 + 0.1 ∗ 60.9 ∗ 103 ≈ 9.2 ∗ 103 s/m 

 

⟹ 𝑍𝑇𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔𝑠𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 – 𝐶𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 ≈ 9.2 ∗ 103 s/m 

 

Kolumn 10: Ånghaltsskillnad över skikt. 

▪ Beräknas utifrån föregående skikt under Kolumn 11 – presenteras enligt Tabell 5. 

 

Kolumn 11: Ånghalt i skiktgränser. 

▪ Ånghalten i vardera skiktgräns baseras på de ångmotstånd som passerats genom ekv. (48) enligt: 

 Δ𝑣(𝑛, 𝑛 + 1) = 𝑣𝑖 − (
∑ 𝑍𝑛−𝑛+1

∑ 𝑍
) ∗ ∆𝑣,𝑡𝑜𝑡 (48) 

 

⟹ 𝑣𝐾 =  𝑣𝑖 = 7.24 g/m3 

⟹ 𝑣𝐽 = 𝑣𝐾 = 7.24 g/m3 

⟹ 𝑣𝐼 = 7.24 − (
19.1∗103

139.2∗103) ∗ 4.0 ⟹ 𝑣𝐼 = 6.69 g/m3 

⟹ 𝑣𝐻 = 7.24 − (
(19.1+9.2)∗103

139.2∗103 ) ∗ 4.0 ⟹ 𝑣𝐻 = 6.43 g/m3 

⟹ 𝑣𝐺 = 7.24 − (
(19.1+9.2+19.1)∗103

139.2∗103 ) ∗ 4.0 ⟹ 𝑣𝐺 = 5.88 g/m3 

⟹ 𝑣𝐹 = 𝑣𝐺 = 5.88 g/m3 

⟹ 𝑣𝐸 = 7.24 − (
(19.1+9.2+19.1+65.2)∗103

139.2∗103 ) ∗ 4.0 ⟹ 𝑣𝐸 = 4.00 g/m3 

⟹ 𝑣𝐷 = 7.24 − (
(19.1+9.2+19.1+65.2+7.5)∗103

139.2∗103 ) ∗ 4.0 ⟹ 𝑣𝐸 = 3.79 g/m3 

⟹ 𝑣𝐶 = 𝑣𝐷 = 3.79 g/m3 

⟹ 𝑣𝐵 = 7.24 − (
(19.1+9.2+19.1+65.2+7.5+19.1)∗103

139.2∗103 ) ∗ 4.0 ⟹ 𝑣𝐵 = 3.24 g/m3 

⟹ 𝑣𝐴 = 𝑣𝐵 = 3.24 g/m3 

 

Kolumn 12: Relativ fuktighet i skiktgränser. 

▪ Beräknas utifrån Kolumn 7 och 11 genom ekv. (33) enligt: 

 𝜑 =
𝑣

𝑣𝑠
 (33) 
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⟹ 𝜑𝐾 =
7.24

17.28
≈ 0.42 

⟹ 𝜑𝐽 =
7.24

16.19
≈ 0.45 

⟹ 𝜑𝐼 =
6.69

14.91
≈ 0.45 

⟹ 𝜑𝐻 =
6.43

6.48
≈ 0.99 

⟹ 𝜑𝐺 =
5.88

5.90
≈ 0.99 

⟹ 𝜑𝐹 =
5.88

5.90
≈ 0.99 

⟹ 𝜑𝐸 =
4.00

4.16
≈ 0.96 

⟹ 𝜑𝐷 =
3.79

4.16
≈ 0.91 

⟹ 𝜑𝐶 =
3.79

4.16
≈ 0.91 

⟹ 𝜑𝐵 =
3.24

4.16
≈ 0.78 

⟹ 𝜑𝐴 =
3.24

3.81
≈ 0.85 

 

Risk för kondens inuti konstruktion – Vägg 4 

 

Vägg 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Skikt 

 

𝑑 

(m) 

𝜆 

(W/mK) 

𝑅 

(m2K/W) 

Δ𝑇 

(°C) 

𝑇 

(°C) 

𝑣𝑠 

(g/m3) 

𝛿 

(m2/s) 

∗ 𝟏𝟎−𝟔 

𝑍 

(s/m) 

∗ 𝟏𝟎𝟑 

Δ𝑣 

(g/m3) 

𝑣 

(g/m3) 

 

𝑅𝐹 

(-) 

A     -3.0 3.81    3.24 0.85 

Utsida - 𝑅𝑠𝑒 - - 0.13 0.9   - - -   

B - - -  -2.1 4.10    3.24 0.79 

Ytterpanel 0.022 0.14 - 0   1.15 19.1 0.34   

C - - -  -2.1 4.10    3.57 0.87 
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Spikläkt/luftspalt 0.025 0.14 - 0   - - -   

D - - -  -2.1 4.10    3.57 0.87 

Förhydningspapp - - - 0   - 7.5 -   

E - - -  -2.1 4.10    3.70 0.90 

Plankstomme 0.075 0.14 0.54 3.8   1.15 65.2 1.16   

F - - -  1.7 5.44    4.82 0.89 

Tätningspapp - - - 0   - - -   

G - - -  1.7 5.44    4.82 0.89 

Träpanel 0.022 0.14 0.16 1.1   1.15 19.1 0.34   

H - - -  2.8 5.86    5.15 0.88 

Tilläggsisolering 

- PIR 

0.070 0.032 

 

2.19 

 

15.2   - 101.9 1.82   

I     18 15.36    6.91 0.45 

Innerpanel 0.022 0.14 0.16 1.1   1.15 19.1 0.34   

J     19.1 16.39    7.24 0.44 

Insida - 𝑅𝑠𝑖 - - 0.13 0.9   - - -   

K - - -  20.0 17.28    7.24 0.42 

∑   3.31 23.0    𝟐𝟑𝟏. 𝟗

∗ 𝟏𝟎𝟑 

4.0   

 

Nedan följer en förklaring till respektive kolumn i Tabell 5, samt motivering av respektive kolumns 

resultat: 

 

Kolumn 1: Ingående materialskikt och skiktgränser: Utsida → Insida. 

▪ Presenteras enligt Tabell 5. 

 

Kolumn 2: Tjocklek hos skikt. 
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▪ Tjocklek hos skikten Ytterpanel, Spikläkt/luftspalt, Plankstomme och Träpanel hämtas från 

mätning på plats vid referenshuset – presenteras enligt Tabell 5. 

 

▪ Tjocklek hos skikten Förhydningspapp, och Tätningspapp försummas. 

 

▪ Tjocklek hos skiktet Tilläggsisolering – PIR är valt till 𝑑𝑇𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔𝑠𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔−𝑃𝐼𝑅 = 0.070 m. 

 

▪ Tjockleken hos skiktet Innerpanel är valt till 𝑑𝐼𝑛𝑛𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 = 0.022 m. 

 

Kolumn 3: Värmekonduktivitet hos skikt. 

▪ Värmekonduktivitet hos materialskikten Ytterpanel, Plankstomme, Träpanel och Innerpanel 

hämtas från Tabell 1 och representerar värmekonduktiviteten 𝜆 = 0.14 (Trä). 

 

▪ Värmekonduktivitet hos skikten Spikläkt/luftspalt, Förhydningspapp och Tätningspapp 

försummas. 

 

- För det sammansatta skiktet Tilläggsisolering – PIR beräknas värmekonduktiviteten 

𝜆𝑇𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔𝑠𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔−𝑃𝐼𝑅 genom ekv. (30) enligt: 

 𝜆𝑇𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔𝑠𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔−𝑃𝐼𝑅 = 𝛼 ∗ 𝜆𝑖𝑠𝑜𝑙 + 𝛽 ∗ 𝜆𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙 (30) 

 

⟹ 𝜆𝑇𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔𝑠𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔−𝑃𝐼𝑅 = 0.9 ∗ 0.020 + 0.1 ∗ 0.14 

 

⟹ 𝜆𝑇𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔𝑠𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔−𝑃𝐼𝑅 = 0.032 W/mK 

 

Kolumn 4: Värmemotstånd över skikt. 

- Beräknas för vardera skikt genom ekv. (7) enligt: 

 𝑅𝑛 =
𝑑𝑛

𝜆𝑛
 (7) 

 

⟹ 𝑅𝐴,𝐵,𝐶,𝐷,𝐸,𝐹,𝐺,𝐻,𝐼,𝐽,𝐾 = 0 m2K/W 

- Skikt mellan material medför inget värmemotstånd. 

 

⟹ 𝑅𝑈𝑡𝑠𝑖𝑑𝑎 = 𝑅𝑠𝑒 = 0.13 m2K/W 

▪ 𝑅𝑠𝑒 sätts lika med 𝑅𝑠𝑖 = 0.13 m2K/W då konstruktionen innefattar väl ventilerad luftspalt. 

▪  

⟹ 𝑅𝑌𝑡𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 = 0 m2K/W 

▪ Pga. väl ventilerad luftspalt innanför skiktet. 

 

⟹ 𝑅𝑆𝑝𝑖𝑘𝑙ä𝑘𝑡/𝑙𝑢𝑓𝑡𝑠𝑝𝑎𝑙𝑡 = 0 m2K/W 

▪ Skiktet innefattar väl ventilerad luftspalt. 

 

⟹ 𝑅𝐹ö𝑟ℎ𝑦𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑎𝑝𝑝 = 0 m2K/W 

▪ Värmemotstånd för skiktet försummas. 

 

⟹ 𝑅𝑃𝑙𝑎𝑛𝑘𝑠𝑡𝑜𝑚𝑚𝑒 =
0.075

0.14
⟹ 𝑅𝑃𝑙𝑎𝑛𝑘𝑠𝑡𝑜𝑚𝑚𝑒 ≈ 0.54 m2K/W 

 

⟹ 𝑅𝑇ä𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑎𝑝𝑝 = 0 m2K/W 

▪ Värmemotstånd för skiktet försummas. 

 

⟹ 𝑅𝑇𝑟ä𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 =
0.022

0.14
⟹ 𝑅𝑇𝑟ä𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ≈ 0.16 m2K/W 

 

⟹ 𝑅𝑇𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔𝑠𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔−𝑃𝐼𝑅 =
0.070

0.032
⟹ 𝑅𝑇𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔𝑠𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔−𝑃𝐼𝑅 ≈ 2.19 m2K/W 
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⟹ 𝑅𝐼𝑛𝑛𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 =
0.022

0.14
⟹ 𝑅𝐼𝑛𝑛𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ≈ 0.16 m2K/W 

 

⟹ 𝑅𝑠𝑖 = 0.13 m2K/W 

 

Kolumn 5: Temperaturdifferens över skikt. 

▪ Beräknas utifrån Kolumn 6 – presenteras enligt Tabell 5. 

 

Kolumn 6: Temperatur i skiktgränser. 

▪ Temperatur i skiktgränserna beräknas genom ekv. (25) enligt: 

 𝑇(𝑛, 𝑛 + 1) = 𝑇 ∙ −
𝑅∙+∑ 𝑅𝑛

𝑛
1

𝑅∙+∑ 𝑅𝑛+𝑅∙∙𝑛
1

∗ (𝑇 ∙ − 𝑇 ∙∙) (25) 

 

▪ Temperaturvariation sker över de skikt som utgör värmemotstånd → Skikten Insida, 

Innerpanel, Tilläggsisolering – PIR, Träpanel, Plankstomme och Utsida. 

 

⟹ 𝑇(𝐾) = 𝑇𝑖 = 20°𝐶 

⟹ 𝑇(𝐽) = 20 −
0.13

3.31
∗ (23) ⟹ 𝑇(𝐽) ≈ 19.1°C 

⟹ 𝑇(𝐼) = 20 −
(0.13+0.16)

3.31
∗ (23) ⟹ 𝑇(𝐼) ≈ 18.0°C 

⟹ 𝑇(𝐻) = 20 −
(0.13+0.16+2.19)

3.31
∗ (23) ⟹ 𝑇(𝐻) ≈ 2.8°C 

⟹ 𝑇(𝐺) = 20 −
(0.13+0.16+2.19+0.16)

3.31
∗ (23) ⟹ 𝑇(𝐺) ≈ 1.7°C 

⟹ 𝑇(𝐹) = 𝑇(𝐺) ≈ 1.7°C 

⟹ 𝑇(𝐸) = 20 −
(0.13+0.16+2.19+0.16+0.54)

3.31
∗ (23) ⟹ 𝑇(𝐸) ≈ −2.1°C 

⟹ 𝑇(𝐷) = 𝑇(𝐸) ≈ −2.1°C 

⟹ 𝑇(𝐶) = 𝑇(𝐷) ≈ −2.1°C 

⟹ 𝑇(𝐵) = 𝑇(𝐶) ≈ −2.1°C 

⟹ 𝑇(𝐴) = 20 −
(0.13+0.16+2.19+0.16+0.54+0.13)

3.31
∗ (23) ⟹ 𝑇(𝐴) = −3.0°C 

 

Kolumn 7: Mättnadsånghalt i skiktgränser. 

▪ Hämtas från Tabell 2 utifrån motsvarande temperatur under Kolumn 6 – presenteras enligt 

Tabell 5. 

 

Kolumn 8: Ånggenomsläpplighetskoefficient för skikt. 

▪ Ånggenomsläpplighetskoefficient hämtas endast för materialskikten, och då 

ånggenomgångsmotstånd enligt Kolumn 9 ej kan fastställas. 

 

Tabell 3 ⟹ 𝛿𝑡𝑟ä = 0.3 − 2.0 ∗ 10−6 m2/s ⟹ 𝛿𝑡𝑟ä ≈ 1.15 ∗ 10−6 m2/s  

 

⟹ 𝛿𝑡𝑟ä ≈ 1.15 ∗ 10−6 m2/s ⟹ 𝛿𝑌𝑡𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 = 𝛿𝑃𝑙𝑎𝑛𝑘𝑠𝑡𝑜𝑚𝑚𝑒 = 𝛿𝑇𝑟ä𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 = 𝛿𝐼𝑛𝑛𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ≈ 1.15 ∗

10−6 m2/s 

 

Tätningspapp antas diffusionsöppen ⟹ 𝛿𝑇ä𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑎𝑝𝑝 = (−) m2/s 
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Ånggenomsläpplighetskoefficient för det sammansatta skiktet Tilläggsisolering – PIR, 

𝛿𝑇𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔𝑠𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 – 𝐶𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎, beräknas endast i samband med ånggenomgångsmotståndet för 

materialskiktet under Kolumn 9. 

 

Kolumn 9: Ånggenomgångsmotstånd för skikt. 

Ånggenomgångsmotstånd, 𝑍, beräknas endast för materialskikt och ges genom ekv. (39) enligt: 

 𝑍 =
𝑑

𝛿
 (39) 

 

⟹ 𝑍𝑌𝑡𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 =
0.022

1.15∗10−6 ⟹ 𝑍𝑌𝑡𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ≈ 19.1 ∗ 103 s/m 

 

⟹ 𝑍𝑃𝑙𝑎𝑛𝑘𝑠𝑡𝑜𝑚𝑚𝑒 =
0.075

1.15∗10−6 ⟹ 𝑍𝑃𝑙𝑎𝑛𝑘𝑠𝑡𝑜𝑚𝑚𝑒 ≈ 65.2 ∗ 103 s/m 

 

⟹ 𝑍𝐼𝑛𝑛𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 =
0.022

1.15∗10−6 ⟹ 𝑍𝐼𝑛𝑛𝑒𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ≈ 19.1 ∗ 103 s/m 

 

⟹ 𝑍𝐹ö𝑟ℎ𝑦𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑎𝑝𝑝 = 7.5 ∗ 103 s/m (enligt uppskattning i avsnitt 4.1.6 Risk för kondens inuti 

konstruktion – Vägg 1–4) 

 

Tätningspapp antas diffusionsöppen ⟹ 𝑍𝑇ä𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑎𝑝𝑝 = (−)  s/m 

 

Ånggenomgångsmotståndet, 𝑍𝑇𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔𝑠𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 – 𝑃𝐼𝑅, för det sammansatta skiktet Tilläggsisolering – PIR 

beräknas genom ekv. (51) enligt: 

 𝑍𝑇𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔𝑠𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 – 𝑃𝐼𝑅 = 𝛼 ∗ 𝑍𝑃𝐼𝑅 + 𝛽 ∗ 𝑍𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙 (51) 

 

𝛿𝑃𝐼𝑅 är okänd. Diffusionsmotståndet för vattenånga, 𝜇, hämtas för PIR enligt uppgift från leverantör: 

⟹ 𝜇𝑃𝐼𝑅 = 38.0 (-) 

 

𝑍𝑃𝐼𝑅 beräknas genom ekv. (41) enligt: 

 𝑍𝑃𝐼𝑅 =
𝑑

𝛿𝐿𝑢𝑓𝑡
∗ 𝜇 (41) 

 

⟹ 𝑍𝑃𝐼𝑅 =
0.07

25∗10−6 ∗ 38 ⟹ 𝑍𝑃𝐼𝑅 = 106.4 ∗ 103 s/m (41) 

 

𝑍𝑃𝐼𝑅 = 106.4 ∗ 103 s/m antas rimligt då materialet enligt leverantör skall ha diffusionströga 

egenskaper. 

 

𝑍𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙 =
0.070

1.15∗10−6 ⟹ 𝑍𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙 ≈ 60.9 ∗ 103 s/m 

 

⟹ 𝑍𝑇𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔𝑠𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 – 𝑃𝐼𝑅 = 0.9 ∗ 106.4 ∗ 103 + 0.1 ∗ 60.9 ∗ 103 ≈ 9.2 ∗ 103 s/m 

 

⟹ 𝑍𝑇𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔𝑠𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 – 𝑃𝐼𝑅 ≈ 101.9 ∗ 103 s/m 

 

Kolumn 10: Ånghaltsskillnad över skikt. 

▪ Beräknas utifrån föregående skikt under Kolumn 11 – presenteras enligt Tabell 5. 

 

Kolumn 11: Ånghalt i skiktgränser. 

▪ Ånghalten i vardera skiktgräns baseras på de ångmotstånd som passerats genom ekv. (48) enligt: 

 Δ𝑣(𝑛, 𝑛 + 1) = 𝑣𝑖 − (
∑ 𝑍𝑛−𝑛+1

∑ 𝑍
) ∗ ∆𝑣,𝑡𝑜𝑡 (48) 

 

⟹ 𝑣𝐾 =  𝑣𝑖 = 7.24 g/m3 
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⟹ 𝑣𝐽 = 𝑣𝐾 = 7.24 g/m3 

⟹ 𝑣𝐼 = 7.24 − (
19.1∗103

231.9∗103) ∗ 4.0 ⟹ 𝑣𝐼 = 6.91 g/m3 

⟹ 𝑣𝐻 = 7.24 − (
(19.1+101.9)∗103

231.9∗103 ) ∗ 4.0 ⟹ 𝑣𝐻 = 5.15 g/m3 

⟹ 𝑣𝐺 = 7.24 − (
(19.1+101.9+19.1)∗103

231.9∗103 ) ∗ 4.0 ⟹ 𝑣𝐺 = 4.82 g/m3 

⟹ 𝑣𝐹 = 𝑣𝐺 = 4.82 g/m3 

⟹ 𝑣𝐸 = 7.24 − (
(19.1+101.9+19.1+65.2)∗103

231.9∗103 ) ∗ 4.0 ⟹ 𝑣𝐸 = 3.70 g/m3 

⟹ 𝑣𝐷 = 7.24 − (
(19.1+101.9+19.1+65.2+7.5)∗103

231.9∗103 ) ∗ 4.0 ⟹ 𝑣𝐸 = 3.57 g/m3 

⟹ 𝑣𝐶 = 𝑣𝐷 = 3.57 g/m3 

⟹ 𝑣𝐵 = 7.24 − (
(19.1+101.9+19.1+65.2+7.5+19.1)∗103

231.9∗103 ) ∗ 4.0 ⟹ 𝑣𝐵 = 3.24 g/m3 

⟹ 𝑣𝐴 = 𝑣𝐵 = 3.24 g/m3 

 

Kolumn 12: Relativ fuktighet i skiktgränser. 

▪ Beräknas utifrån Kolumn 7 och 11 genom ekv. (33) enligt: 

 𝜑 =
𝑣

𝑣𝑠
 (33) 

 

⟹ 𝜑𝐾 =
7.24

17.28
≈ 0.42 

⟹ 𝜑𝐽 =
7.24

16.39
≈ 0.44 

⟹ 𝜑𝐼 =
6.91

15.36
≈ 0.45 

⟹ 𝜑𝐻 =
5.15

5.86
≈ 0.88 

⟹ 𝜑𝐺 =
4.82

5.44
≈ 0.89 

⟹ 𝜑𝐹 =
4.82

5.44
≈ 0.89 

⟹ 𝜑𝐸 =
3.70

4.10
≈ 0.90 

⟹ 𝜑𝐷 =
3.57

4.10
≈ 0.87 

⟹ 𝜑𝐶 =
3.57

4.10
≈ 0.87 

⟹ 𝜑𝐵 =
3.24

4.10
≈ 0.79 

⟹ 𝜑𝐴 =
3.24

3.81
≈ 0.85 

 

 


