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Sammanfattning 
Vid Västerbottens museum finns ett antal byggnader som är flyttade från olika delar av Västerbotten 

för att visa hur livet vid en gård på 1800-tals såg ut. Idag kallställs husen under vinterhalvåret då de 

saknar uppvärmningssystem. Museet önskar installera ett värmesystem i ett av husen, 

Wallmarksgården byggd år 1736, för att möjliggöra användande av huset under den kalla delen av 

året. Värmesystemet skall i så liten utsträckning som möjligt påverka husets kulturhistoriska värden.  

Tre olika uppvärmningssystem; mobil pelletskamin, aerotemper och byggfläktar har jämförts under 

fem olika driftförhållanden. De olika driftförhållandena beskrivs i fall A-E, tre av fallen har en 

konstant inomhustemperatur och två har varierande temperatur med en grundtemperatur på 0 °C 

respektive 10 °C och värms två dagar per vecka till 20 °C. För att jämföra de olika 

uppvärmningssystemen så används LCC analys.  

Vid energiberäkning av byggnaden framgår att energibehovet är 220 kWh/m². LCC analysen visar att 

en aerotemper som är fjärrvärmeansluten är det bästa systemet ur ett ekonomiskt perspektiv i fyra 

av de fem driftfallen.   
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Abstract  
Västerbotten museum houses a number of buildings moved from various parts of Västerbotten to 

show how life on a farm in the 1800's looked like. Today the houses are cold during the winter when 

they have no heating system. The museum wishes to install a heating system in one of the houses, 

Wallmarkgården built in 1736, to enable the use of the building during the winter season. The 

heating system shall change the buildings appearances both interior and exterior as little as possible.  

Three different heating systems, mobile pellet stove, water fan heater and building fans have been 

compared for five different operating conditions. The various operating conditions described in the 

case A-E, three of the cases have a constant indoor temperature and the two have varying 

temperature with a base temperature of 0 ° C and 10 ° C and heated two days a week to 20 ° C. In 

order to compare the different heating systems a LCC analysis is made for the different cases. 

The energy calculation of the building shows that the energy demand is 220 kWh / m². An LCC 

analysis shows that a fan heater which is connected to district heating system is the best system by 

an economic point of view in four of the five operating cases. 
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1. Inledning 
Wallmarksgården är byggd under slutet av 1700-talet och är en av många byggnader vid 

Västerbottens museum.  Byggnaden saknar idag uppvärmningssystem, Västerbottens museum 

önskar utöka sin verksamhet vid Wallmarksgården vilket kräver ett uppvärmningssystem.  

1.1 Bakgrund 
På området Gammlia i Umeå ligger Västerbottens museum, museibyggnaderna inrymmer ett flertal 

fasta utställningar samt ett antal tillfälliga utställningar. En del av museets verksamhet är 

friluftsmuseet som består av en samling äldre byggnader som är placerade i närheten av museets 

huvudbyggnad, byggnaderna visar hur livet kunde se ut på en gård på 1800-talet. Byggnaderna som 

ingår i friluftsmuseet är flyttade till Gammlia från olika delar av Västerbotten för att visa olika typer 

av hantverk och traditioner som har förekommit runt om i länet. 

Byggnaderna på friluftsmuseet saknar uppvärmningssystem som möjliggör kontinuerlig varmhållning 

av husen under vinterhalvåret vilket gör att byggnaderna används mycket sparsamt under vintern. 

Västerbottens museum önskar utöka sin verksamhet vid friluftsmuseet i syfte att locka fler besökare 

samt erbjuda nya typer av aktiviteter även under vinterhalvåret. Den byggnad som bäst lämpar sig 

för de nya aktiviteterna är Wallmarksgården. Byggnaden flyttades till Gammlia under 1950-talet och 

kommer ursprungligen från Renbergsvattnet utanför Burträsk och är byggd 1736.  

När byggnaden idag används under vintertid värms huset upp med hjälp av eldrivna värmefläktar. 

När besökarna av byggnaden kommer stängs fläktarna av och man använder de gamla vedeldade 

eldstäderna för att behålla temperaturen i huset. Museet önskar därför undersöka möjligheten att 

installera ett uppvärmningssystem i byggnaden.  

1.2 Syfte 
Syftet med projektet är att ta fram förslag på uppvärmningssystem som kan värma byggnaden utan 

att påverkar dess kulturhistoriskt värdefulla exteriör och interiör. För att komma fram till det 

optimala uppvärmningssystemet skall byggnadens energi- och effektbehov beräknas.  De olika 

uppvärmningssystemen kommer att jämföras med en LCC-analys samt en övergripande presentation 

av respektive systems för- och nackdelar.  

Projektet har sin tyngd i ett energitekniskt perspektiv men hänsyn till att byggnadens kulturhistoriska 

värde skall beaktas i de olika delarna av arbetet. Västerbottens muséets direktiv är att 

uppvärmningssystemet skall vara så osynligt som möjligt, till exempel kan radiatorer direkt uteslutas 

då det inte passar in i den miljö som museet eftersträvar att bevara.  

Västerbottens museum önskemål med detta arbete är att öka möjligheterna att använda 

Wallmarksgården under den kalla delen av året. Idag används Wallmarksgården under en helg på 

vinterhalvåret då den värms med elektriska fläktar. Byggnaden erbjuder stora och öppna ytor i en 

unik miljö vilket lämpar sig bra för att arrangera gruppaktiviteter och därigenom locka fler besökare 

till Gammlia och Västerbottens museum.   
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1.3 Teori 
Byggnads energibehov beräknas för att lättare kunna välja ett passande uppvärmningssystem samt 
för att se vad driftkostnaden kommer att bli, energibehovet beror av ett stort antal parametrar och 
beskriv av följande formel: 

ttot
GQE *

   (1) 

E = Byggnadens energibehov under ett år [Wh] 

tot
Q = Byggnadens specifika värmeförlust [W/°C] 

t
G =  Gradtimmar, fås ur tabell och beror på byggnadens massa och gratis värme. [°Ch/år] 

Den dimensionerande effekten för byggnaden 
dim

P ligger till grund för dimensionering av 

värmesystemet effekt och beskrivs av formeln:  

)(*
dim

DVUTTQP
innetot


 (2)

   

dim
P =  Dimensionerande effekt [W] 

tot
Q = Byggnadens specifika värmeförlust [W/°C] 

DVUT = Dimensionerande ute temperatur [°C] 

inne
T = Inomhus temperatur 

 

Byggnadens specifika värmeförlust (Qtot) beror av byggnadens konstruktion samt ventilation och är 

den term som lättats kan påverkas för att minska en byggnadens energi och effektbehov. 
t

Q är oftast 

den största delen av byggnadens totala specifika värmeförlust och påverkas av hur byggnaden är 

isolerad.  

ovvttot
QQQQ 

  (3)
 

tot
Q = Byggnadens specifika värmeförlust [W/°C] 

t
Q = Byggnadens sammanlagda specifika värmeförlust genom transmission [W/°C] 

v
Q = Byggnadens specifika värmeförlust via ventilation [W/°C] 

ov
Q = Byggnadens specifika värmeförlust via ofrivillig ventilation [W/°C] 
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För att beräkna byggnadens transmissionsförluster (
t

Q ), måste respektive byggnadssektions U-värde 

beräknas. Detta görs genom att studera de olika byggnadssektionernas konstruktion. 

Transmissionsförlusterna beräknas sedan med hjälp av följande formel.  

 

 
 



p

j

j

n

i

m

k

kkiit
XlAUQ

11 1  (4)

 




n

i

ii
AU

1

= Summa värmegenomgången av samtliga byggnadssektioner [W/°C] 






m

k

kk
l

1

= Summa förluster via köldbryggor (Ej beräknat) 




p

j

j
X

1

= Summa av enskilda förluster (Ej beräknat) 

 

Beräkning av förluster via ventilation 
v

Q utlämnas då byggnaden saknar ventilation. Beräkning av 

förluster via ofrivillig ventilation
ov

Q  görs med följande formel. 

 

povov
cVQ **   


ov

V  Volymflöde av mängden ofrivilligt ventilerad luft [m³/s] 

  Densitet [kg/m³] 


p

c  Specifik värmekapacitet [J/kg*°C] 

 
 
För att jämföra de olika uppvärmningssystemen beräknas respektive systems livscykelkostnad, LCC, 

för att ge nuvärdet av den totala kostnaden för investeringen. LCC-analysen syftar till att underlätta 

bedömmandet av vilket av olika alternativ som ger den bästa totalekonomin.  I beräkningen berörs 

endast de faktorer som skiljer de olika alternativen från varandra vilket gör att det inte skall ses som 

en ekonomisk kalkyl.  

)( UDNsGLCC    (5) 

LCC =  Livscykelkostnad, nuvärdet av investering och samtliga drift- och underhållskostnader 

G = Grundinvestering, samtliga investeringar för att få systemet i drift 

Ns = Nusummefaktor , omvandlar framtida kostnader till nuvärde 

D = Årlig driftkostnad, beräknad driftkostnad för systemet 

U = Årligt underhållskostnad, beräknad underhållskostnad för systemet 
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1.4 Metod 
För att bestämma byggnadens årliga energibehov studeras byggnadens konstruktion i syfte att 

beräkna U-värdet för respektive del av byggnaden. U-värdena används i sin tur för att beräkna hur 

stor mängde energi som via transmission lämnar byggnaden. Byggnadens totala energiförluster 

innefattar även den mängden energi som ventileras ut genom ofrivillig ventilation.  

De olika uppvärmningssystemen som behandlas i denna rapport har valts efter dess lämplighet att 

installera i byggnaden. Det kan därför finnas andra lösningar som kan vara bättre ur ett ekonomiskt 

perspektiv men skulle då påverka den historiska miljön negativt.  Nyttjandegraden av 

Wallmarksgården är okänd därför beräknas energiförbrukningen för fem olika fall av 

inomhustemperatur, konstant 20 °C, 10°C och 0 °C samt varierande temperaturen från 10 °C till 20 °C 

under två dagar per vecka samt från 0 °C till 20 °C två dagar per vecka.   

Arbetsgång i punktform 

1. Undersöka byggnadens konstruktion 

2. Beräkna U-värde 

3. Beräkna effekt- och energibehov 

4. Identifiera lämpliga uppvärmningssystem 

5. LCC-beräkning 

6. Presentation av resultat 

1.5 Avgränsningar 
Vid beräkningen av den totala specifika transmissionsförlusten har köldbryggor samt enstaka 

förluster inte tagits med i beräkningen då dessa generellt har marginell påverkan samt inte har 

kunnat fastställas. Påverkan av intern värmeavgivning samt solinstrållning har inte tagits med i 

beräkningarna.   

Byggnadens och interiörens påverkan av det nya inneklimatet kommer inte att beröras. Att värma 

byggnaden under vintertid kommer medföra att den relativa fukthalten i byggnaden kommer att 

sjunka vilket kan torka ur träet i konstruktion och museiföremålen i byggnaden. En studie som syftar 

till att finna ett lämpligt luftbehandlingsaggregat bör därför göras innan ett uppvärmningssystem 

installeras i byggnaden.   

Installationskostnaderna för de olika uppvärmningssystemen bygger inte på offererade priser. I det 

fallet att fjärrvärme installeras i Wallmarksgården bör även den närliggande vårdverkstaden 

konverteras från el till fjärrvärme. Den totala energibesparingen av installation av fjärrvärme i 

vårdverkstaden och Wallmarksgården har inte beräknas, vilket gör att LCC-beräkningen av 

fjärrvärmealternativet blir mindre fördelaktigt än vad det blir i verkligheten.  
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2. Beskrivning av byggnaden 
Byggnaden är traditionell Västerbottensgård med ett extra rum. De olika delarna i byggnaden har 

haft olika användningsområden genom åren vilket medfört att den har byggts om i etapper. 

Timmerstommen är i gott skick. 

2.1 Allmänt  
Wallmarksgården, Bild 1, är byggd år 1736 av bröderna Anders och Stefan Mårtensson i byn 

Renbergsvattnet utanför Burträsk. Huset är en typisk västerbottensgård och rymmer 5 rum; hall, 

kammare, sal, kök och framkammare. Framkammaren är ett extra rum som byggts på vid gavelsidan 

av köket. Byggnaden har ägts av olika familjer under åren och byggts om efter respektive familjs 

tycke och smak. Några av de mer framträdande förändringar som gjorts på byggnaden är att panel 

har spikats på utsidan samt att väggarna på insidan har lerklinads och sedan täckts med 

schablonmålningar. I framkammaren finns väggmålningar gjorda av Johan Wiklund år 1854 som 

studerade vid konstskola i Stockholm. Målningen visar motiv som Johan iakttagit under sina studier i 

Stockholm, varje målning kröns med ett motiv från Burträsk kyrka.  

 

Bild 1 Wallmarksgården 

Byggnaden såldes för avflyttning 1943 då den köptes av Västerbottens läns hembygdsförening och 

flyttades till Gammlia i Umeå. Mycket av arbetet utfördes av ideella krafter med begränsad ekonomi. 

I sitt ursprungliga utförande i Renbergsvattnet hade byggnaden två våningar, hembygdsföreningen 

valde dock att sänka den till en våning för att ge byggnaden ett äldre utseende. Västerbottens 

museum äger idag de byggnader som finns på friluftsmuseet. 

1973 härjade en pyroman i Umeå och byggnaden eldhärjades. Huset fick omfattande skador. I princip 

hela taket och ett flertal av väggarna brann upp, lyckligtvis klarade sig de handmålade 

väggmålningarna i framkammaren relativt bra och kunde restaureras. Ett omfattande 

restaureringsarbete inleddes för att återställa byggnaden.  Vid restaureringen byttes ett flertal 

stockar i timmerstommen samt att ett helt nytt tak byggdes [1].   
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2.2 Konstruktion 
För att lättare kunna beskriva de olika delarna av huset har en rumsindelning av rummen gjorts från 

A-D enligt Bild 2 nedan. De bärande delarna i konstruktionen är en timmerstomme i 6” timmer, som 

vilar på en murad stenfotsgrund. Timrets tjocklek varierar mellan 140 och 170 mm och i höjd mellan 

200 och 400 mm. Timmerväggens utsida är isolerad med en 45 mm tjock stenullsmatta som täcks av 

lockpanel. Invändigt är tre av rummen lerklinade direkt på timret och det femte rummet, 

framkammaren, klädd med en invändig panel.  

Grunden är en krypgrund som saknar kryphål, golvet består av en trossbotten som har en total höjd 

av ca 200 mm och är isolerad med kutterspån. Den totala isolertjockleken i golvet är för närvarande 

betydligt lägre då det isolerande spånet har sjunkit samman och uppgår till ca 120 mm. Det har inte 

gått att fastställa om det finns ett vindtätt skikt i botten av trossbotten i form av vindpapp eller 

diffusionsspärr.   

Övre delen av huset består av en kallvind, som är isolerad med 250 mm kutterspån mot innertaket. 

Takhöjden varierar mellan de olika rummen, rum C har ett brutet sadeltak där isoleringen har glidit 

ner från de sluttande delarna.  Yttertaket består av tryckimpregnerade virke som ligger på ett 

vattentätt skikt, vid besiktning av kallvinden sågs inga tecken på läckage. Förhållandena på vinden 

bedöms som mycket bra med god ventilation. Husets konstruktion visas i detalj i Bilaga 1, 

Konstruktion och U-värden.  

 

Bild 2 Planritning av Wallmarksgården 1943, planlösningen är den samma idag.  

  

D                C  B         A 
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3 Uppvärmningssystem 
Tre olika typer av uppvärmningssystem har studerats för att visa på de tekniska och ekonomiska 

skillnaderna mellan dem.  

3.1 Elektriska fläktar 
På marknaden finns ett stort utbud av byggfläktar, 

Bild 3, som lämpar sig bra för att värma 

Wallmarksgården. Fläkten är uppbyggd har två 

huvudkomponenter, en värmeslinga och en fläkt. 

Värmeslingan har ett elektriskt motstånd vilket gör 

att den blir varmt när det läggs en spänning över den, 

värmen distribueras sedan med hjälp av fläkten. En 

termostatstyrd fläkt på 5 kW kostar mellan 1000 och 

1500 kronor [2]. Byggnadens effektbehov vid 20 °C 

inomhustemperatur är 10 kW vilket medför att det 

behövs 2 fläktar på 5 kW för att klara av att värma byggnaden. För att driva de två fläktarna krävs en 

16 A huvudsäkring.    

3.1.1 Fördelar 

Fördelarna med elektriskt uppvärmningssystem är att installationskostnaden är väldigt låg. I 

Wallmarksgården finns 3-fas elanslutning indragen vilket medför att det inte behövs göra några 

ingrepp i byggnaden. Fläktarna har låg vikt och är lätta att flytta, när byggnaden skall användas kan 

fläktarna bäras ut alternativt ställas i ett hörn i ett rum som inte skall användas.  Systemet är lätt att 

reglera och behöver ingen tillsyn då det inte används. Termostaten reglerar automatiskt effekten på 

värmeslingan i fläkten så att inomhustemperaturen hålls konstant även då utomhustemperaturen 

varierar. Fläktarnas kan lätt flyttas och distributionen är lätt att justera till endast ett rum om så 

önskas.    

3.1.2 Nackdelar 

Det är lätt att hitta många fördelar med eluppvärmda byggnader men det finns alltid två stora 

nackdelar, driftkostnaden och miljöpåverkan. Elpriserna har de senaste åren stigit av ett flertal 

anledningar, många experter pekar på avregleringen av elmarknaden som en av anledningen medan 

andra menar att handeln med utsläppsrätter har påverkat prisutvecklingen.   Oavsett anledningen till 

prisökningen så kan man förvänta sig att elpriset ökar vilket kan leda till att driftkostnaden för att 

värma Wallmarksgården med ett elektriskt uppvärmningssystem kan bli högre än beräknat [3].  

Miljöaspekten av eluppvärmning kan lättat förklaras genom att beskriva hur Europas elproduktion 

och elnätet är uppbyggt. Europas elnät är sammankopplat och man köper och säljer el mellan länder, 

detta ger även möjlighet att producera el där det för stunden är billigast att producera. I Sverige har 

vi fördelen av att ha en stor tillgång på så kallad ”grön el” vilket har mindre miljöpåverkan än kolkraft 

och är billigt att producera.  Majoriteten av den energi som produceras i Europa kommer dock från 

kol- och kärnkraft. Om vi i Sverige minskar vårt el användande skulle vi kunna undvika att importera 

             Bild 3 Byggfläkt 
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el från kol- och kärnkraft och istället exportera mer ”grön el” och därigenom minska utsläppen från 

kolkraftverken. 

3.2 Värmefläkt med varmvatten (Aerotemper) 
Denna typ av fläkt liknar i många avseenden en vanlig 

byggnadsfläkt, Bild 4, den består av en värmeslinga och en 

fläkt. Skillnaden är att värmeslingan värms av vatten från ett 

extern värmesystem, i beräkningen av detta system har 

priserna för fjärrvärme använts. En undercentral för 

fjärrvärme kan installeras i byggnaden alternativt i en 

närliggande byggnad. För att installera detta system i 

Wallmarksgården måste en genomföring genom golvet 

göras för att leda in rören till Aerotempern. En elkabel 

måste också dras fram till enheten för att driva fläkten [4]. 

För att dölja anläggningen kan en låda, till exempel en 

gammal vedlåda, ställas över anläggningen så att den inte 

påverkar rummets utseende. Lådan måste dock modifieras så att framsidan blir öppningsbar. 

Beroende på var enheten placeras i byggnaden kan det finnas behov av att använda sig av en 

luftslang för att distribuera värmen till samtliga rum i byggnaden [5]. 

3.2.1 Fördelar 

Systemet kräver inget underhåll och är lätt att använda. När byggnaden inte användas så öppnas 

luckan till förvaringen och luftslangen som distribuerar värmen läggs ut. Driftkostnaden för systemet 

är lågt.  

Miljöpåverkan av detta system är väldigt låg, Umeå Energi som distribuerar fjärrvärme i Umeå 

använder sig pannor med bra reningsmöjligheter. De bränslen som används är i huvudsak avfall och 

biobränslen, när ett stort energibehov uppstår används även värmepumpar samt el och olja för att 

värma vattnet till fjärrvärmenätet.    

Vid en dragning av fjärrvärme till Wallmarksgården så ges även möjlighet att konvertera 

uppvärmningssystemet i verkstaden som ligger ca 20 meter från byggnaden. Verkstaden värms idag 

året runt med el. Undercentralen för fjärrvärme kan då monteras i verkstaden vilket sparar utrymme 

i Wallmarksgården. Den höga investeringskostnaden för installationen kan motiveras genom att det 

även skulle sänka uppvärmningskostnaderna för verkstaden om även det systemet konverteras till 

ett vattenburet system som värms av fjärrvärme.  Västerbottens museum köper idag fjärrvärme för 

ca 800 000 kronor per år. 

3.2.2 Nackdelar 

Denna lösning är en fast installation och kräver en viss påverkan av byggnaden. De två hål som måste 

borras för att föra in rören till anläggningen är ca 5 cm i diameter och kan lätt döljas om de borras på 

en lämplig plats. Då stora delar av Västerbottens museum redan värms av fjärrvärme så påverkas inte 

de totala driftkostnaderna nämnvärt av att Wallmarksgården ansluts men över lag finns ett problem 

med fjärrvärme då man är bunden till en leverantör.   

Bild 4 Aerotemper 
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3.3 Pelletskamin 
Pellets är ett bra alternativ för att elda biobränsle lokalt i en byggnad. I 

jämförelse med ved som är det andra alternativet för att elda biobränslen så är 

komfortnivån betydligt högre. En pelletskamin, Bild 5, består förenklat av sex 

delar, pelletsmagasin, matarskruv, rökgasfläkt, förbränningsrum, värmeväxlare 

och fläkt. Pelletmagasinet fylls på med pellets, matarskruven matar sedan 

pelletsen in i förbränningsrummet där pelletsen brinner och de rökgaser som 

bildas trycks eller sugs ut i skorstenen via en värmeväxlare. Vid värmeväxlaren 

sitter en fläkt som blåser den varma luften som finns runt värmeväxlaren ut i 

rummet.  

För att möjliggöra att en pelletskamin ska kunna användas i Wallmarksgården 

måste den kunna flyttas ut ur byggnaden när den inte skall användas. Det finns 

idag inga mobila pelletskaminer på marknaden. För att utreda möjligheterna till en mobil 

pelletskamin kontaktades sakkunnig personal vid Umeå Universitet, skorstensfejarmästare samt 

Pitekaminen AB [6]. Efter diskussion med dessa har ett förslag till lösning tagits fram. Lösningen 

innebär att hjul monteras i kaminens chassi så att den enkelt kan rullas till ett rum som inte används 

alternativt ut ur byggnaden. Mellan kaminen och skorstenen används ett flexirör, längst upp i en av 

öppenspisarna muras en anslutnings för flexiröreret in. När flexirörert tas bort kan öppenspisen 

användas som vanligt. Det är dock upp till den enskilde skorstensfejarmästaren att godkänna 

lösningen.  

3.3.1 Fördelar 

Om eldstäderna i byggnaden används kontinuerligt så värms skorstenen vilket medför att klimatet i 

krypgrunden blir bättre. Skorstenen transporterar fukt samt värmer luften i grunden vilket medför 

att luftomsättningen i grunden ökar. Även det invändiga klimatet påverkas i stor utsträckning av 

pelletskaminen då luftomsättningen ökar väsentligt, inomhusluften som sugs in i 

förbränningsrummet och ut i skorstenen ersätts av luft som passerar in genom otätheter i 

byggnaden. Detta kan ses som en typ av ventilation.  

3.3.2 Nackdelar 

Systemet är helt oprövat och kommer troligtvis att behöva en längre inkörningsperiod än de andra 

uppvärmningssystemen. Pelletsmagasinet räcker ca 4 dagar vilket innebär problem om byggnaden 

skall värmas under långhelger då det inte finns personal på plats. En stor del av driftskostnaderna 

kommer av det underhållsarbete som krävs för att driva systemet, se Bilaga 3 Drift och ekonomi.   

Även då en pelletskamin är mycket säker ur brandsynpunk så innebär det en risk att ha en levande 

eld i byggnaden. Även det faktum att kaminen skall flyttas i byggnaden efter att den har varit i drift 

innebär en ökad brandrisk.  

Byggnaden är väldigt avlång vilket innebär ett problem med distributionen av värmen i byggnaden. 

Det finns idag ingen färdig anslutning för luftslang till kaminen, detta skulle gå att lösa men är 

ytterligare en ny och oprövad metod.     

Bild 5 Pelletskamin 
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4. Resultat 
Nyttjandegraden av Wallmarksgården i framtiden är okänd därför har fem fall med olika 

drifttemperaturer studerats för att visa hur kostnaden varierar beroende av vilken 

inomhustemperatur som väljs. Nedan beskrivs de olika fall som har studerats.   

Fall A – Konstant inomhustemperatur 20 °C, energibehov 36 462 kWh. 

Fall B – Grundtemperatur 10 °C, höjd temp. till 20 °C två dagar per vecka, energibehov 23 414 kWh 

Fall B – Grundtemperatur 0 °C, höjd temp. till 20 °C två dagar per vecka, energibehov 15 027 kWh 

Fall D – Konstant inomhustemperatur 10 °C, energibehov 18 195 kWh. 

Fall E – Konstant Inomhustemperatur 0 °C, energibehov 6 452 kWh.  

 

Bild 7 Energibehov för respektive driftalternativ 

De tre olika uppvärmningssystem som har studerats, elfäktar, pelletskamin och aerotemper har 

jämförts med varandra i de olika driftfallen. Det system som har lägst driftkostnader är aerotemper 

som värms med hjälp av fjärrvärme, systemet har dock den högsta investeringskostnaden.  

Pelletsalternativet ligger i mitten av både investerings- och driftkostnader. Elfläktarna har den lägsta 

investeringskostnaden men högst driftkostnad.  

 

Bild 8 Investeringskostnad och årlig driftkostnad för elfäktar, pelletskamin och aerotemper under fem olika fall av 
drifttemperatur. 
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I LCC analysen jämförs de olika uppvärmningssystemen och drifttemperaturerna över en tio års 

period för att lättare kunna jämföra de olika alternativens nuvärdeskostnad. En kalkylränta på 4% har 

valts i denna beräkning. För att se effekten med annan kalkylränta se Bilaga 2 LCC – Beräkningar, där 

återfinns LCC analys 1 och LCC analys 3 med 1% respektive 7% kalkylränta. 

Tabell 1 LCC-analys 

LCC=G+NS(D+U)           

Kalkylränta(%) 4 
   

  

Drifttid(år) 10 
   

  

Ns 8,11 
   

  

  Fall A Fall B Fall C Fall D Fall E 

Elfläktar 402205 259347 167518 202203 73644 

Pellet 348556 271174 221434 240222 170586 

Aerotemper 228398 173504 138218 151546 102146 

 

 

Bild 9 LCC-analys 4% kalkylränta  

Aerotempern har den lägsta kostnaden i samtliga fall bortsett från Fall E där elfläktar är det mest 

gynnsamma alternativet. Pelletsalternativet är dyrast i samtliga fall utom Fall A där elfäkten är dyrast.  

4.1 Möjliga förbättringar 

Byggnaden värms idag inte under vintertid vilket medför att det inte finns faktiska uppgifter på 

byggnadens energiförbrukning. Beräkningar visar att byggnaden har ett energibehov av 220 kWh/m² 

eller 36 462 kWh per år vid en inomhustemperatur på 20 °C och en luftomsättning på 0,5 oms/h. 

Dessa värden är högst teoretiska då byggnaden varierar mycket i sin konstruktion och den ofrivilliga 

luftomsättningen endast kan uppskattas. Om Wallmarksgårdens energibehov jämföras med 

Energimyndighetens krav för nybyggda villor på 150 kWh/m² så ser man att Wallmarksgården har ett 

betydligt högre energibehov vilket är förväntat av en äldre byggnad som är sparsamt isolerat.  
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För att minska byggnadens energibehov kan mängden kutterspån på vinden ökas till 500 mm. 

Genomförs dessa förändringar sjunker det teoretiska energibehovet till 201 kWh/m² vilket ger en 

minskning av det totala energibehovet på ca 3 000 kWh per år, effekten av tilläggsisolering kan ses i 

Bilaga 2, Effekt och Energi. Kostnaden för att tilläggsisolering vinden är låga, med ett kutterspåns pris 

på 200 kr/m³ blir materialkostnaden 9000 kronor, uppskattad arbetskostnad är 5 000 kronor vilket 

ger en totalkostnad på 14 000 kronor.  

Under takisoleringen ligger en ångspärr över rum B, C och D, ångspärren består av en tunn byggplast, 

Bild 10. Moderna byggnader byggs helt ångtäta genom att sätta en plast innanför stomme för att 

förhindra att fukt sprider sig ut i konstruktionen, den fukt som genereras i byggnaden ventileras ut 

genom ventilation. Äldre byggnader saknade ventilationssystem samt ångtäta och diffusionstäta 

skikt, den fukt som genererades i byggnaden tilläts vandrade ut genom konstruktionen.  Ångspärren 

som nu ligger på innertaket hindrar fukt från att vandra genom taket och upp på kallvinden där den 

kan ventileras ut, om huset börjar användas i större utsträckning kommer fukthalten att öka i 

byggnaden vilket kan leda till skador på byggnaden. Fukten transporteras då genom innertaket men 

kan inte transporteras vidare ut i kutterspånet vilket kan leda till att den kondenseras och tränga in i 

innertaket och bjälkar som ligger på insidan av plasten [9]. En annan nackdel är att ett eventuellt 

läckage från yttertaket skulle kunna leda till att vattnet blir liggande i på plasten och sprida sig i 

spånet och vidare ute i timmerkonstruktionen. För att förhindra skador rekommenderas att plasten 

tas bort och byts ut mot vindpapp som tillåter fuktvandring. Beräknad kostnad för åtgärden är 20 000 

kronor, varav materialkostnaden är ca 2000 kronor och arbetskostnad 18 000 kronor.  

     

Bild 10 Byggplasten ovanpå takbjälkarna. Innertaket är spikat i bjälken underifrån vilket gör att det inte fanns möjlighet att 
lägga plasten under bjälken. Detta bör åtgärdas då det finns risk för kondens där byggplasten har låg temperatur vilket kan 
leda till att bjälkarna förstörs. (Foto: Jonas Esbjörnsson) 
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En ytterligare åtgärd som kan genomföras för att förbättra byggnadens energibehov är att fyllas på 

golvet med kutterspån, effekten av att tilläggsisolera golvet är väldigt liten och arbetet med att lyfta 

upp det gamla kilsågade golvplanken och sedan återställa det är väldigt tidsödande vilket leder till en 

hög arbetskostnad.  

 

Genom att studera byggnaden med en värmekamera kan otätheter på väggar och vid fönster 

upptäckas. Otätheter som finns runt fönster kan lätt åtgärdas genom att plocka lös fönsterfodret och 

dreva bättre, timmerstommen har stått i många år vilket gör att eventuell sjunkmån runt 

fönsterkarmarna kan drevas relativt hårt. Ett tecken på att stommen rör sig lite är det faktum att de 

lerklinade väggarna inte uppvisar några sprickor.   

Skulle eventuella otätheter upptäckas i fasaden bör dessa åtgärdas i samband med att annat arbete 

skall utföras på fasaden. För att ytterligare minska värmegenomgången i fasaden kan väggarna 

tilläggsisoleras på utsidan, Bild 11, det medför dock att byggnadens proportioner ändras. Effekten av 

att tilläggsisolera väggar med totalt 100mm isolering ger en minskning av det totala energibehovet 

på ca 3000 kWh per år. Material och arbetskostnad för att tilläggsisolera fasaden är stora i 

förhållande till de besparingar som de medför, åtgärden kan övervägas i samband med att annat 

underhållsarbete utförs på fasaden.  

 

Bild 11 Isolering av mellanvägg, bilden är tagen från rum B mot rum C där innertaket är högre än i övriga rum därav 
isoleringen av mellanväggen på kallvinden. Isolermattan är av samma typ som har används för att isolera ytterväggarna. 
(Foto: Jonas Esbjörnsson)  
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5. Diskussion  
Möjligheterna att energieffektivisera en äldre byggnad utan att påverkas dess utseende är mycket 

begränsade.  Samtliga förändringar som görs på byggnaden påverkar dess utseende, man måste 

därför välja en nivå för hur mycket man är beredd att kompromissa med byggnadens kulturhistoriska 

värde i förhållande till de förbättringar som kan göras ur ett energibesparingsperspektiv.  

Wallmarksgården inger en genuin känsla trotsa de omfattande skador som uppstod i samband med 

branden 1973. Eftersom byggnaden är restaurerad i stor utsträckning och många delar är 

rekonstruerade så kan det lättare motiveras att vissa ingrepp görs i byggnaden för att installera ett 

uppvärmningssystem.    

Kostnad för arbete är svårt att uppskatta då det är en gammal byggnad och allt synligt 

byggnadsmaterial skall bevaras. Vid prissättningen av arbetet har jag utgått från min egen erfarenhet 

som enskild företagare. När en byggnadskonstruktionen blottläggs uppstår ofta ytterligare 

åtgärdsbehov vilket kan medföra en kostnadsökning men även bidra till att byggnaden bevaras 

bättre.   

Äldre byggnader användes mer kontinuerligt än dagens byggnader, under dagarna fanns oftast en 

person i närheten av byggnaden som kunde hålla elden vid liv och på så sätt behålla värmen och 

fukthalten i huset. Att montera ett nytt uppvärmningssystem utan befuktning skulle innebära att den 

relativa fukthalten sjunker vilket kan ge skador på inventarier och byggnaden. 

Vid LCC-beräkningarna så visade elpriset ha mycket stor inverkan på resultatet av beräkningen. De 

fasta kostnaderna för el ingår i beräkningen vilket medför att resultatet blir en aning missvisande då 

ett minskat el användande skulle medföra ett högre elpris per kWh för Västerbottens museum. s 
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6. Slutsats 
För att bevara byggnadens skick så är ett jämt inomhusklimat att föredra [8], Fall A möjliggör att 

temperaturen hålls konstant vid 20 °C men medför också de högsta kostnaderna.  Fall A i 

kombination med ett klimatbehandlingsaggregat som tillser att den relativa fukthalten hålls på rätt 

nivå bör därför ses som det bästa alternativet. Det uppvärmningssystemet som har lägst kostnader i 

LCC analysen för fall A är aerotempern. 

Om byggnaden inte tillfälligt skall värmas till 20 °C så är det ingen nackdel att ha en lägre 

inomhustemperatur i syfte att bevara byggnaden[8], utgångspunkten är dock att Wallmarksgården 

kommer att användas i större utsträckning än vad den görs idag. Kvarstår dagens låga 

användningsnivå i framtiden rekommenderas Fall D i kombination med ett fuktbehandlingsaggregat 

och aerotemper.   

LCC analysen visar tydligt att aerotempern är det gynnsammaste uppvärmningssystemet i samtliga 

fall utom Fall E. Att välja ett uppvärmningssystem med aerotemper som värms av fjärrvärme ses som 

det enda tänkbara alternativet. Detta medför att det enda beslut som behövs fattas är huruvida ett 

uppvärmningssystem skall installeras eller inte. Drifttemperaturen kan väljas när investering är gjord 

och det tydligare framgår i vilken utsträckning byggnaden använd. Utan att göra en investering som 

ökar tillgängligheten för byggnaden så är det svårt att se i vilken utsträckning byggnaden kan 

användas.   

I samband med att ett uppvärmningssystem installeras bör även byggplasten i taket tas bort samt 

tilläggsisoleras för att undvika skador på byggnaden. Att tilläggsisolera golvet rekommenderas inte då 

arbetet är mycket tidskrävande och dyrt i förhållande till den minskade värmegenomgången som 

åtgärden medför.  
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Bilaga 1. Konstruktion och U-värden 

  Material  
Andel 
[%] 

Tjocklek 
[mm] 

ƛ-
värde R R U-värde U-värde U-värde 

Golv             0,198777 0,211639 0,205208 

 
Insida 

   
0,13 0,13 

   

 
Kilsågade plank 100 50 0,14 0,36 0,36 

   

 
Golvbjälklag  8 200 0,14 2,88 1,43 

   

 
Luft 92 80 0,026 1,45 3,08 

   

 
Kutterspån 92 120 0,08 

 
1,5 

   

 
Trossbotten 100 25 0,14 0,18 0,18 

   

 
Utsida 

   
0,04 0,04 

   Vägg Rum A B C             0,388909 0,404815 0,396862 

 
Insida 

   
0,13 0,13 

   

 
Timmervägg 100 150 0,14 1,07 1,07 

   

 
Regel 16 50 0,14 1,33 0,36 

   

 
Isolering 84 50 0,033 

 
1,52 

   

 
Utsida 

   
0,04 0,04 

   Vägg Rum D             0,226122 0,426508 0,326315 

 
Insida 

   
0,13 0,13 

   

 
Väggpanel (Målning) 100 25 0,14 0,18 0,18 

   

 
Regel 16 50 0,14 1,67 0,36 

   

 
Luft 84 50 0,026 

 
1,92 

   

 
Timmervägg 

 
150 0,14 1,07 1,07 

   

 
Reglar 16 50 0,14 1,33 0,36 

   

 
Isolering 84 50 0,033 

 
1,52 

   

 
Utsida 

   
0,04 0,04 

   Tak A                 0,276516 

 
Insida 

    
0,13 

   

 
Innertak 

 
45 0,14 

 
0,32 

   

 
Kutterspån 

 
250 0,08 

 
3,13 

   

 
Utsida 

    
0,04 

   Tak B D                 0,276516 

 
Insida 

    
0,13 

   

 
Innertak 

 
45 0,14 

 
0,32 

   

 
Tunn byggplast 

 
1 

      

 
Kutterspån 

 
250 0,08 

 
3,13 

   

 
Utsida 

    
0,04 

   Tak C                 0,276516 

 
Insida 

    
0,13 

   

 
Innertak 

 
45 0,14 

 
0,32 

   

 
Tunn byggplast 

 
1 

      

 
Kutterspån 

 
250 0,08 

 
3,13 

   

 
Utsida 

    
0,04 

   Fönster                 2,5 

 
Tvåglas utan isolering 

        Dörr                 2 

 
Äldre tvådelad spegeldörr  
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Bilaga 2 Effekt och energi 

  Längd [m] Bredd [m] Höjd [m] Antal Area [m²] U-värde Qt 

Rum A               

Tak 6,8 6,6 
  

44,88 0,2765159 12,41 

Golv 6,8 6,6 
  

44,88 0,205207729 9,21 

Vägg 6,8 6,6 3,2 
 

60,9312 0,396861654 24,18 

Fönster 
 

1,22 1,52 2 3,7088 2,5 9,27 

Dörr 
    

0 
 

  

  
      

  

Rum B               

Tak 4,99 6,6 
  

32,934 0,2765159 9,11 

Golv 4,99 6,6 
  

32,934 0,205207729 6,76 

Vägg 4,99 
 

2,72 
 

21,2022 0,396861654 8,41 

Fönster 
 

1,22 1,52 1 1,8544 2,5 4,64 

Dörr 
 

1,74 2,35 1 4,089 2 8,18 

  
      

  

Rum C               

Tak 6,49 6,9 
  

44,781 0,2765159 12,38 

Golv 6,49 6,6 
  

42,834 0,205207729 8,79 

Vägg 6,49 
 

3,15 
 

35,3238 0,396861654 14,02 

Fönster 
 

1,22 1,52 3 5,5632 2,5 13,91 

Dörr 
    

0 
 

  

  
      

  

Rum D               

Tak 5,12 6,6 
  

33,792 0,2765159 9,34 

Golv 5,12 6,6 
  

33,792 0,205207729 6,93 

Vägg 5,12 6,6 2,92 
 

45,464 0,326314899 14,84 

Fönster 
 

1,22 1,52 2 3,7088 2,5 9,27 

Dörr 
    

0 
 

  

  
      

  

Summa           Qt= 181,7 

 

Ventliation     

Husets volym 475 m³ 

Omsättning 0,5 oms/h 

Luftflöde 0,065972222 m³/s 

ᴩ 1,2 kg/m³ 

cp 1000 J/kg,˚C 

Qov= 79,16666667 W/˚C 

   Qtot= 242,9 W/˚C 
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Förändring av tilläggsisolering  

Isolerat Längd [m] Bredd [m] Höjd [m] Antal Area [m²] U-värde Qt ∆Qt 

Rum A                 

Tak 6,8 6,6 
  

44,88 0,148336512 6,66 -5,75 

Golv 6,8 6,6 
  

44,88 0,190179925 8,54 -0,67 

Vägg 6,8 6,6 3,2 
 

60,9312 0,267393271 16,29 -7,89 

Fönster 
 

1,22 1,52 2 3,7088 2,5 9,27   

Dörr 
    

0 
  

  

  
       

  

Rum B                 

Tak 4,99 6,6 
  

32,934 0,148336512 4,89 -4,22 

Golv 4,99 6,6 
  

32,934 0,190179925 6,26 -0,49 

Vägg 4,99 
 

2,72 
 

21,2022 0,267393271 5,67 -2,75 

Fönster 
 

1,22 1,52 1 1,8544 2,5 4,64   

Dörr 
 

1,74 2,35 1 4,089 2 8,18   

  
       

  

Rum C                 

Tak 6,49 6,9 
  

44,781 0,148336512 6,64 -5,74 

Golv 6,49 6,6 
  

42,834 0,190179925 8,15 -0,64 

Vägg 6,49 
 

3,15 
 

35,3238 0,267393271 9,45 -4,57 

Fönster 
 

1,22 1,52 3 5,5632 2,5 13,91   

Dörr 
    

0 
  

  

  
       

  

Rum D                 

Tak 5,12 6,6 
  

33,792 0,148336512 5,01 -4,33 

Golv 5,12 6,6 
  

33,792 0,190179925 6,43 -0,51 

Vägg 5,12 6,6 2,92 
 

45,464 0,268052432 12,19 -2,65 

Fönster 
 

1,22 1,52 2 3,7088 2,5 9,27   

Dörr 
    

0 
  

  

  
       

  

Summa           Qt= 141,4 -40,2 

 

 

 

Besparing   

Tak -20,05 

Golv -2,32 

Väggar -17,86 

Summa -40,22 
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Varierande inomhustemperatur 

Tinne[°C] Tg [°Ch/år] Qtot[W/°C] E [kWh] 

0 26562 243 6452 

1 30120 243 7317 

2 33942 243 8245 

3 38030 243 9238 

4 42382 243 10295 

5 47000 243 11417 

6 52000 243 12632 

7 57400 243 13944 

8 62900 243 15280 

9 68800 243 16713 

10 74900 243 18195 

11 81400 243 19774 

12 88000 243 21377 

13 95000 243 23077 

14 102300 243 24851 

15 109700 243 26648 

16 117500 243 28543 

17 125400 243 30462 

18 133600 243 32454 

19 141800 243 34446 

20 150100 243 36462 
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Grund temp 10 grader, 2 dagar/vecka 20 grader => 23414 kWh 

    

    Grundtemp 0 grader, 2 dagar/vecka 20 grader => 15027 kWh 

 

 

 

Dimenstionerande effektbehov (20˚C) 
 

Dimenstionerande effektbehov (10˚C) 
 

Dimenstionerande effektbehov (0˚C)   

Qtot 242,9 W/˚C 
 

Qtot 242,9 W/˚C 
 

Qtot 242,9 W/˚C 

Tinne 20 ˚C 
 

Tinne 10 ˚C 
 

Tinne 0 ˚C 

DVUT -24,5 ˚C 
 

DVUT -24,5 ˚C 
 

DVUT -24,5 ˚C 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Pdim 10 810 W 
 

Pdim 8 381 W 
 

Pdim 5 951 W 

           Energibehov per år (20˚C)   
 

Energibehov per år (10˚C)   
 

Energibehov per år (0˚C)   

Qtot 242,9 W/˚C 
 

Qtot 242,9 W/˚C 
 

Qtot 242,9 W/˚C 

Tg 20 ˚C 
 

Tg 10 ˚C 
 

Tg 20 ˚C 

Tun 3 ˚C 
 

Tun 3 ˚C 
 

Tun 3 ˚C 

Gt 150100   
 

Gt 74900   
 

Gt 26562   

Euppvärmning 36 462 kWh 
 

Euppvärmning 18 195 kWh 
 

Euppvärmning 6 452 kWh 
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Stommens vikt Längd [m] Bredd [m] Höjd [m] Antal Area [m²] Volym[m³] Densitet Massa Sp.Värmekap. [J/kg,K] Värmekap. [J/K] 

Väggar           29,2 500,00 14595,4 400 5 838 154 

Långsida 24,3 0,17 3 2 145,8 
    

  

Gavelsida 7,1 0,17 3 2 42,6 
    

  

Fönster/dörr(-) 1,22 
 

1,52 9 -16,7 
    

  

Totalt 
    

171,7 
    

  

Golv 24,3 6,6 0,06     9,6 500,00 4811,4 400 1 924 560 

  
         

  

Tak 24,3 6,6 0,06     9,6 500,00 4811,4 400 1 924 560 

  
         

  

Summa                   9 687 274 

           
Ʈb= 11,07742628 h  
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Bilaga 3 LCC – beräkning 
 
Kostnader                  

  Investering (G) Pris per kWh Driftkost A Driftkost B Driftkost  C Driftkost D Driftkost  E Underhåll 

Elfläktar 3 000 1,35 49 224 31 609 20 286 24 563 8 711 0 

Pelletskamin 35 000 0,73125 26 663 17 121 10 988 13 305 4 718 12 000 

Aerotemper 75 000 0,51875 18 915 12 146 7 795 9438 3347 0 
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LCC 1 (1% Kalkylränta, drifttid 10 år) 

LCC=G+NS(D+U)           

Kalkylränta(%) 1 
   

  

Drifttid(år) 10 
   

  

Ns 9,47 
   

  

  Fall A Fall B Fall C Fall D Fall E 

Elfläktar 469149 302334 195107 235609 85491 

Pellet 401137 310779 252698 274636 193322 

Aerotemper 254122 190022 148819 164382 106698 
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LCC 2 (4 % Kalkylränta, drifttid 10 år) 

LCC=G+NS(D+U)           

Kalkylränta(%) 4 
   

  

Drifttid(år) 10 
   

  

Ns 8,11 
   

  

  Fall A Fall B Fall C Fall D Fall E 

Elfläktar 402205 259347 167518 202203 73644 

Pellet 348556 271174 221434 240222 73266 

Aerotemper 228398 173504 138218 151546 102146 
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LCC 3 (7 % Kalkylränta, drifttid 10 år) 

LCC=G+NS(D+U)           

Kalkylränta(%) 7 
   

  

Drifttid(år) 10 
   

  

Ns 7,02 
   

  

  Fall A Fall B Fall C Fall D Fall E 

Elfläktar 348551 224893 145407 175430 64149 

Pellet 306413 239432 196377 212640 152363 

Aerotemper 207781 160264 129721 141258 98497 
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