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Sammanfattning 
Många hus byggda under Miljonprogrammet är i behov av större renoveringar. Dagens 

teknik och material är mycket bättre än vad de var på 60- och 70-talet så både Sveriges 

regering och EU har satt klimatmål gällande energiförbrukning fram till 2020 och 2050. För 

att nå de målen behöver byggnader uppnå bättre standard än vad Boverkets byggregler säger, 

exempelvis Umeå kommuns nybyggnadskrav. 

Syftet med rapporten är att undersöka om en renovering av flerbostadshus från 

miljonprogrammet kan nå Umeå kommuns nybyggnadskrav. Målet är att ta fram 

detaljlösningar som uppfyller kraven. Tre viktiga komponenter för att uppnå kraven är U-

värde, köldbryggor och lufttäthet. Olika konstruktioner har kontrollerats mot dessa tre 

områden genom beräkningar med Isolerguiden Bygg 06, Isover Energi 3 och 

litteraturstudier.  

Resultatet på beräkningarna visar att mycket energi skulle sparas med en renovering av 

klimatskalet, från 139 kWh/m2 till 42 kWh/m2. Det är fullt genomförbart att uppnå 

tillräckligt bra U-värden och minska köldbryggor i alla delar utom grunden. Grunden bör gå 

att åtgärda men är svårare att mäta med de metoder och verktyg som finns tillgängliga. 

Studie av rapporter och tester visar att en större renovering möjliggör äldre byggnader att bli 

lika lufttäta som nybyggen.  
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Abstract 
A lot of houses built during the Million Homes Programme are in need of major renovation. 

Today’s technology and materials are better than in the 60’s and 70’s. Both Swedish 

government and the European Union have set climate goals regarding energy consumption 

by 2020 and 2050. Achieving these goals would require better standards in buildings than 

the Building regulations demands, such as Umeå municipality’s construction requirements 

for new buildings. 

The report aims to investigate if a renovation of apartment buildings from the Million Homes 

Programme can reach Umeå municipality’s construction requirements. The goal is to create 

detail solutions which meet the energy demands. Three important components to reach the 

demands are U-values, thermal bridges and air tightness. Different constructions have been 

tested in these three areas by calculations with Isolerguiden Bygg 06, Isover Energi 3 and 

literature studies.  

The results of the calculations show that a lot of energy would be saved with a renovation of 

the building envelope, from 139 kWh/m2 to 42 kWh/m2. It’s possible to achieve sufficient U-

values and reduce thermal bridges in all areas except the foundation. It should be possible to 

refurbish the foundation but it’s difficult to measure with the methods and tools available. 

With a major renovation it should be possible to make an old building as energy efficient and 

air tight as new constructions according to studies and experiments.  
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Förord 
Det här examensarbetet har skrivits på WSP byggprojektering i Umeå. Det är den avslutande 

kursen på högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid Umeå universitet. Utbildningen är 

180 högskolepoäng och examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng.  

För mig har det varit intressant att sitta i en byggprojekteringsmiljö där jag kunnat ta del av 

kunskap och erfarenheter.  

Miljonprogrammet är något som intresserar mig väldigt mycket. Det känns som att desto 

djupare jag grävt, desto mindre kan jag. Många fastigheter är i behov av renovering vilket kan 

skapa ekonomiska problem för fastighetsägare samtidigt som det är en stor möjlighet till 

jobb. Många människor skulle må bra av en standardhöjning i sina hem då hälsa och 

livskvalité kan öka med bättre inomhusklimat.  

Jag vill tacka min handledare Thomas Olofsson vid Umeå universitet.  Han har bidragit med 

hjälp och stöd under examensarbetet och varit bra att bolla idéer med. 

Jag vill också tacka Leif Hellgren som varit min handledare på WSP. Det har underlättat att 

få låna ett skrivbord och en dator på en arbetsplats som jobbar med byggteknik. 

Slutligen vill jag tacka alla hjälpsamma medarbetare på WSP som tagit sig tid att svara på 

frågor och hjälpt till med underlag.  

Grundläggande kunskaper i byggnadsfysik underlättar vid läsande av rapporten.   

2014-05-16 

 

Erik Sjödin 
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1. Inledning 

Det bostadsbyggande i Sverige som skedde mellan åren 1965-1975 för att råda bot på 

bostadsbristen, kallas idag för miljonprogrammet. Bristen berodde till stor del på det ökande 

inflyttandet till städerna under 50- och 60-talet samt att 40-talsgenerationen var stor till 

antalet och i behov av boende. Inget nationellt program fanns för att bygga 1 miljon bostäder 

men det genomfördes ändå under ett decennium, tack vare många statliga och kommunala 

program.  

Byggnaderna är idag gamla och har uppnått den ålder då bostäder är i behov av större 

renoveringar eller underhållsinsatser såsom vattenledningar, rörstammar, badrum, el och 

ventilation [1]. Utöver det är byggnaderna konstruerade efter äldre standarder och använder 

relativt mycket energi sett till dagens byggkrav.  

1.1 Bakgrund 

Flerbostadshusen som byggdes under miljonprogrammet har idag energianvändning som 

ligger betydligt över dagens nybyggnadskrav, på grund av äldre konstruktionssätt, sämre 

fönster och dörrar samt ingen värmeåtervinning från ventilationen. 

 

Till år 2020 har EU enats om fyra klimatmål [2]. De brukar förkortas 20-20-20. 

1. Minska växthusgasutsläppen med minst 20 procent, jämfört med 1990 års nivåer 

2. Sänka energiförbrukningen med 20 procent 

3. Höja andelen förnybar energi till 20 procent av all energikonsumtion 

4. Höja andelen biobränsle för transporter till 10 procent 

 

I Sverige har regeringen tagit fram mål för klimat- och energipolitiken till år 2020 [3]. Dessa 

är baserade på 1990 års energiförbrukning:  
1. 40 procent minskning av klimatutsläppen. 

2. minst 50 procent förnybar energi. 

3. 20 procent effektivare energianvändning. 

4. minst 10 procent förnybar energi i transportsektorn. 

 

Med andra ord anses Sveriges egna mål vara tuffare än de som EU satt. De mål som direkt 

berör bostäder är att energianvändningen ska minskas med minst 20 procent och utsläppen 

med minst 40 procent till år 2020 [4]. Enligt Boverket ska utsläppen minska med 20 % till 

2020 och 50 % till år 2050 jämfört med 1995 års förbrukning [5]. Förbrukningen för 

bostäder under år 1990 var 149,5 TWh och under år 1995 var den 157 TWh. Fördelat på 

Sveriges samtliga bostäder per yta innebär det 261 kWh/m2 år 1995 [5].  

1.2 Problembeskrivning 

Många fastighetsägare som väljer att renovera sina bostäder följer Boverkets krav på 

energianvändning; 55-130 kWh per m2 Atemp och år beroende på var i landet byggnaden finns 

(Atemp är den byggnadsarean som värms till 10˚C eller högre). Kraven för norra Sverige och 

Umeå är 95 kWh per m2 Atemp och år för eluppvärmda bostäder och 130 kWh per m2 Atemp och 

år för bostäder med annat uppvärmningssätt.  

För att klimatmålen ska uppnås måste alla fastighetsägare dra åt samma håll och 

byggnaderna bli mer energieffektiva. Alla bostäder som behöver renoveras kommer inte 

hinna åtgärdas innan 2020, för att uppnå de kraven. Dessutom kommer nya mål till år 2050 
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på en energianvändning som är 50 % lägre än 1995 [4]. Om det antas att hälften av 

bostäderna renoveras så skulle en förbrukning på 65 kWh/m2 behövas för att nå målen till år 

2050. Med hänsyn till att den största delen av bostadsbeståndet kommer finnas kvar år 2050 

talar det för att sikta mot 50 % lägre energianvändning vid en renovering.  

Umeå kommun har satt ett krav för nybyggnation, tillbyggnad och ändring av byggnad. De 

kraven är maximal energianvändning på 65 kWh/m2, lufttäthet vid 50 Pa tryckskillnad 

≤ 0,6 l/s·m2 och medelvärde på värmegenomgångskoefficient till Um ≤ 0,25 W/m2K för 

bostäder. Därutöver tillkommer specifika krav på U-värde för golv, väggar, tak, fönster och 

dörrar [6]. Det ska jämföras med Boverkets byggregler som endast kräver att 

Um = 0,40 W/m2K [7].  

Om alla fastighetsägare ska satsa på en renovering som sänker förbrukning till en nivå 

tillräcklig för klimatmålen 2050 måste det vara möjligt att nå de värdena genom enkla 

lösningar.  

Projektet genomförs i Umeå vilket gör det rimligt att använda kommunens krav som 

målvärden, vilka passar in med klimatmålen och tidigare antaganden.  

1.3 Syfte  

Syftet med arbetet är att undersöka om en renovering av flerbostadshus från 

miljonprogrammet kan anpassas till Umeå kommuns nybyggnadskrav. 

1.4 Mål 

Målet är att finna detaljlösningar (befintliga eller nya) till äldre energislukande 

flerbostadshus som uppfyller Umeå kommuns krav för nybyggnation gällande 

energianvändning, lufttäthet och U-värden.  

1.5 Frågeställningar 

1. Hur kan klimatskalet utformas på hus byggda under miljonprogrammet för att uppnå 

Umeå kommuns nybyggnadskrav? 

2. Kan köldbryggor minimeras med enkla medel vid renovering? 

3. Kan ett äldre hus göras lufttätt i samband med renovering? 

1.6 Avgränsningar  

Arbetets fokus ligger på klimatskalet (de byggnadsdelar som omger konstruktionen såsom 

tak, väggar och golv) för att fler områden inte ryms inom projektets tidsram. 

Ventilationen påverkar energianvändningen i stor utsträckning men befintlig ventilation 

används för att behålla fokus på klimatskalet. 

Det finns varken behov eller intresse från fastighetsägaren att ändra uppvärmningssystem. 

Befintligt system och schablonmässig förbrukning på både värme och hushållsenergi 

används.  

De detaljer som fokuseras på är anslutningar mellan grund och yttervägg, yttervägg och 

mellanbjälklag eller innerväggar samt yttervägg och takanslutning. 

Endast teoretiska försök genomförs. 
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Kostnader för total renovering kommer inte tas i beaktande, däremot några exempel på 

besparingar i form av energiberäkningar eller litteraturstudier.  

1.7 Objektet 

Byggnaderna som rapporten baseras på är flerbostadshus med två våningsplan, byggda 1966. 

De tillhör kvarteret Melonen som finns på Tranbärsvägen 2 och 4 i Umeå och ägs av 

Bostaden Umeå AB. Det finns två hustyper. Den första består av två trapphus och tio eller 

tolv lägenheter varav den med färre har tvättstuga och hobbyrum. Den andra består av tre 

trapphus och tolv större lägenheter.  

Bägge hustypernas konstruktion är betongstomme med bärande innerväggar i kortsidans 

riktning och utfackningsväggar längs långsida med balkonger och entré, se figur 1-2 eller 

utförligare ritningar i bilaga 1.  

 

Figur 1. Utgångsobjekt, fasader, se bilaga 1. 
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Figur 2. Utgångsobjekt, planvy bärande väggar, se bilaga 1. 
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Plattan under byggnaden är isolerad ovanpå med 80 mm tjock lager mineralull och 

golvbeläggning överst. En 50 mm tjock mineralullsskiva är placerad vertikalt i kantbalken 

under kortsidans bärande betongväggar. Kantbalkarna är 500 mm tjocka, voterna 

(förstärkning för bärande vägg under platta på mark med samma funktion som kantbalk) 250 

mm tjocka och resterande platta 100 mm tjock, se figur 3.  

 

Figur 3. Platta på mark, detaljer i grundutförande, se bilaga 1. 

Taket är ett sadeltak med 150 mm tjock minerafilt och 30 mm tjock mineralullsmatta som 

isolering på betongbjälklaget, se figur 4. 

 

Figur 4. Takkonstruktion och detaljer före renovering, se bilaga 1. 

Kortsidorna är bärande betongväggar bestående av 160 mm betong, 100 mm 

mineralullsskivor och 100 mm kalksandsten (inifrån och ut). Utfackningsväggarna längs 

långsidorna är uppbyggda av 13 mm gipsskiva, 120 mm mineralullskivor, 3 mm eternit, 

10 mm luftspalt och 100 mm kalksandsten, se figur 5 eller bilaga 1. 
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Figur 5. Ursprunglig väggkonstruktion, anslutning bjälklag och balkong, se bilaga 1. 

WSP byggprojektering i Umeå har projekteterat en renovering av husen med nytt sadeltak, 

nytt fläktrum i vindsvåning och 45 mm invändig isolering. Husen är även beräknade att klara 

Boverkets krav på 130 kWh/m2, år för byggnader med annat uppvärmningssätt än elvärme. 

WSP:s simulerade energiberäkningar på nyproduktionen har studerats som jämförelsetal. 

1.8 Metod- och källkritik 

Det använda programmet för U-värdesberäkning är framtaget av Isover - ett företag som har 

vinstintresse i försäljning av bl.a. isolering. Beräkningar som utförts med förinställda 

material från Isover kan vara till fördel för företagets material eller locka kunder att köpa 

materialet. Handberäkningar med hjälp av Isolerguiden Bygg 06, framtagen av Swedisol (en 

branschorganisation för Sveriges ledande isoleringsföretag) har använts som kontroll.  

Ritningar på utgångsobjektet är från inskannade originalritningar. 

Bilder i rapporten som inte har källhänvisning är egna illustrationer för att underlätta för 

läsaren.  

1.9 Referensprojekt 

Det finns många examensarbeten och rapporter om köldbryggor och luftfuktighet. Två 

rapporter som WSP varit delaktiga i och som är dagsaktuella är UNLOCK och Ett hus, fem 

möjligheter. 

1.9.1 UNLOCK 

WSP har ett projektkoncept tillsammans med Skanska och Tengbom som heter UNLOCK. 

Där ligger fokus på att renovera äldre byggnader efter ägarens möjlighet och behov i olika 

steg. Den största innovationen i UNLOCK [8] är processen som bygger på fem huvudnycklar; 

värde, verktyg, processer, fokuspunkter och kategorier. Enligt Agneta Persson [9] WSP 

Stockholm som jobbar med UNLOCK, finns det stora skillnader i renoveringsbehov. Bland 

annat har varje fastighetsägare ett antal möjligheter inför en renovering, beroende på 

byggnadens skick och sin ekonomiska situation. Vidare menar Persson att miljonprogrammet 

måste rustas upp och projektet lyfter fram bättre fönster, lufttäta byggnader, mer och 

effektivare takisolering samt förbättrad isolering runt grunden som bra åtgärder. 

1.9.2 Ett hus, fem möjligheter  

Beställargruppen för energieffektiva flerbostadshus, BeBo [10], är sedan 1989 ett samarbete 

mellan Energimyndigheten och några av Sveriges stora fastighetsägare. HSB är en av 

fastighetsägarna som ingår i BeBo och har en modell som kallas 5K vilket står för 
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Kilowattimmar, Kronor, Komfort, Koldioxid och Köpa prylar. Modellen ska förenkla för 

fastighetsägare och bostadsrättsföreningar när det är dags för investeringar i fastigheten.  

Projektet Ett hus, fem möjligheter syftar till att vägleda vid energieffektiviseringar av hus i 

miljonprogrammet [11]. Fokus ligger på att minska energianvändningen för ett tidstypiskt 

hus med 50 %. Målet för det projektet är att presentera fem olika åtgärder som skapar 

samma energieffektivisering. 

De fem åtgärderna är: 

1. Ersätt det befintliga bostadshuset med ett nybyggt. 

2. Superrenovering med fokus på klimatskal. 

3. Det gröna alternativet: förnyelsebar energiproduktion och andra gröna lösningar. 

4. Renovering med installationsfokus. 

5. Den ”enkla vägen” med byte från fjärrvärme till värmepump. 

De olika alternativen har därefter bearbetats och jämförts med HSB-modellen 5K för att 

fastställa vilken modell en fastighetsägare är intresserad av.  

Både kostnadsbedömningar och lönsamhetskalkyler har gjorts.  

  



Renovering av miljonprogrammet till Umeå kommuns nybyggnadskrav för energianvändning 

7 

2. Teori 
En byggnads klimatskal består av de väggar, golv och tak som omsluter inomhusmiljön. 

Funktionen av klimatskalet kan mätas i olika parametrar. Fokus i rapporten har legat på 

värmegenomgångskoefficient, köldbryggor och lufttäthet.  

2.1 Värmegenomgångskoefficient, U-värde 

Hur mycket energi ett material överför per tidsenhet med tanke på enhetsarea och 

temperaturgradient kallas värmegenomgångskoefficient, eller U-värde i folkmun. U-värdet 

mäts i watt per meter per grad Kelvin. 

 

Beräkning av U-värde på byggnadsdelar med homogena skikt är relativt enkelt. Ta först reda 

på samtliga materials värde för värmekonduktivitet λ. Beräkna därefter värmemotståndet R 

för respektive skikt med tjockleken d meter:  

 

𝑅 =
𝑑

𝜆
 

 (1) 

 

Det totala värmemotståndet RT beräknas genom att addera samtliga värmemotstånd (Se 2.1.4 

för förklaring av Rsi och Rse): 

 

𝑅𝑇 = 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅1 + 𝑅2+ . . . . + 𝑅𝑛 + 𝑅𝑠𝑒  (2) 

 

Därefter beräknas korrigerade värmegenomgångskoefficienten Ukorr: 

 

𝑈𝑘𝑜𝑟𝑟 = 𝑈 + Δ𝑈𝑓 + Δ𝑈𝑔 + Δ𝑈𝑟  (3) 

 

där ΔUf är korrektion för köldbryggor i form av fästanordningar och dylikt, ΔUg är korrektion 

för arbetsutförande, springor och spalter. ΔUr är korrektion för nederbörd och vindpåverkan i 

omvända tak och duo-tak.  

 

𝑈 =
1

𝑅𝑇
 

 (4) 

 

På skikt som är inhomogena blir en U-värdesberäkning mer komplicerad. Inhomogen 

konstruktion innebär att skikten består av flera material, exempelvis reglar och isolering. Då 

används två gränsvärdesmodeller; λ-värdesmetoden, som ger ett lägre gränsvärde RT
λ, och U-

värdesmetoden som ger ett högre gränsvärde RT
U. 

 

2.1.1 λ-värdesmetoden 

λ-värdesmetoden bygger på att materialens λ-värde sammanvägs enligt: 

 

𝜆𝑛 = 𝑝𝐴 ∗ 𝜆𝐴𝑛 ∗ 𝑝𝐵 ∗ 𝜆𝐵𝑛  (5) 

 

där  pA = andelen av material A i värmeflödets riktning (m2/m2) 

 pB = andelen av material B i värmeflödets riktning (m2/m2) 

 λAn = värmeledningsförmågan för material A (W/m·K) i skikt n 

 λBn = värmeledningsförmågan för material B (W/m·K) i skikt n 
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Varje skikt, se figur 6, räknas separat med ekvation 5. Därefter följer räknegången i ekvation 

1 och 2 för att ta fram värmemotståndet RT
λ. 

 

 
Figur 6. Uppdelning av skikt vid räkning med λ-värdesmetoden i en inhomogen konstruktion. 

Rutorna ramar in varje skikt. Pilarna anger värmeflödets riktning. 

 

2.1.2 U-värdesmetoden  

Beräkningar med U-värdesmetoden förutsätter att konstruktionen delas in i specifika ytor 

parallellet med värmeflödet, se figur 7. Det totala värmemotståndet RT beräknas för varje yta 

enligt:  

  

𝑅𝑇𝐴 = 𝑅𝑠𝑖 +
𝑑1

𝜆1
+

𝑑2

𝜆2𝐴
+

𝑑3

𝜆3
+. . . . . .

𝑑𝑥

𝜆𝑥
+ 𝑅𝑠𝑒 

 (6) 

 

𝑅𝑇𝐵 = 𝑅𝑠𝑖 +
𝑑1

𝜆1
+

𝑑2

𝜆2𝐵
+

𝑑3

𝜆3
+. . . . . .

𝑑𝑥

𝜆𝑥
+ 𝑅𝑠𝑒 

 (7) 

 

där 

d1, d2, d3 = tjockleken för skikt 1, 2, 3 (m). 

λ1, λ3 = värmeledningsförmågan för material i skikt 1 respektive 3 (W/m·K) 

λ2A = värmeledningsförmågan för material i skikt 2 och ytan A (W/m·K)  

λ2B = värmeledningsförmågan för material i skikt 2 och ytan B (W/m·K) 
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Figur 7. Uppdelningen i ytor vid U-värdesberäkning av en inhomogen konstruktion. Rutorna 

ramar in varje yta. Pilarna anger värmeflödets riktning. 

 

 

Värmemotståndet för de olika ytorna, i det här fallet A och B, vägs samman enligt U-

värdesmetoden till ett vägt UU (W/m2K): 

 

𝑈𝑈 =  𝑃𝐴 ∗
1

𝑅𝑇𝐴
+ 𝑃𝐵 ∗

1

𝑅𝑇𝐵
 

 (8) 

 

där 

pa = ytan A i förhållande till totala ytan (m2/m2) 

pB = ytan B i förhållande till totala ytan (m2/m2) 

 

Totalt värmemotstånd RT
U

 (m2K/W) enligt U-värdesmetoden blir: 

 

𝑅𝑇
𝑈 =

1

𝑈𝑈
 

 (9) 

 

2.1.3 Totalt värmemotstånd 

Med de båda beräkningsmodellerna, avsnitt 2.1.1 - 2.1.2, fås ett medelvärde på det totala 

värmemotståndet: 

 

𝑅𝑇 =  
𝑅𝑇

𝜆 + 𝑅𝑇
𝑈

2
 

 (10) 

 

Även om värdet är approximativt anses det rimligt och tillräckligt bra. Det totala U-värdet 

beräknas med ekvation 4 som därefter sammanvägs med övriga U-värden i byggnaden för en 

genomsnittlig värmegenomgångskoefficient Um. 

2.1.4 Övergångsmotstånd 

Temperaturen varierar mellan de olika skikten i en konstruktion, beroende på materialens 

olika värmeledningsförmåga. Inomhusklimatet förändras måttligt medan det kontinuerligt 
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sker temperaturskiftningar mellan skikten på grund av yttre effekter bl.a. temperatur, 

solstrålning och vind.  

Luften närmast en konstruktion såväl invändigt som utvändigt, påverkas av 

temperaturväxlingarna och utgör ett värmemotstånd, kallat övergångsmotstånd Rsi 

(invändigt) och Rse (utvändigt). I tabell 1 redovisas de värden som använts: 

Tabell 1. Övergångsmotstånd för olika konstruktionsdelar [12]. 

 

Konstruktionsdel  Rsi (m2K/W) Rse (m2K/W) 

Väggar  0,13 0,04 
Tak  0,10 0,04 
Golv  0,17 0,04 

 

Eftersom golv och tak ofta har lika stor area brukar Rsi generaliseras som 0,13 (m2K/W) för 

hela byggnaden [12], värden enligt tabell 1 kommer användas.  

2.2 Köldbryggor 

En köldbrygga innebär en förändring i klimatskalets utformning som medför ökat 

värmeflöde jämfört med övriga delar exempelvis genomföringar, fönster, reglar och andra 

sämre isolerade områden. De har ofta högre värmeledningsförmåga än övriga delar av 

klimatskärmen [13].  

2.2.1 Linjära köldbryggor  

En köldbrygga som löper längs en linje med konstant värmeförlust per längdenhet kallas för 

linjär. Kantbalk på platta, anslutningar mellan byggnadsdelar, fönsternisch och liknande 

detaljer är vanliga linjära köldbryggor, se figur 9 för exempel. De betecknas Ψ, har enheten 

W/m·K och beräknas i detta arbete med SS-EN ISO 14683:2007 [14] – (schablonvärden och 

förenklade modeller).  

Geometriska köldbryggor som beror av formen, främst tvådimensionella hörn, är en typ av 

linjär köldbrygga, se figur 8. ψ-värdet bör hållas under 0,05 W/m·K för hörn och under 

0,02 W/m·K för andra detaljer. Det är inte alltid möjligt att ha samma mängd isolering i 

detaljerna. Då är det bra att sträva efter placering i obruten linje.  Exempelvis bör ett 

passivfönster placeras mitt för isoleringsskiktet i väggarna [15]. 
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Figur 8. Geometrisk köldbrygga, där konstruktionens geometri ger upphov till sämre 

isoleringsförmåga i klimatskalet. Linjerna anger temperaturskillnader i materialet [16]. 

 

2.2.2 Punktköldbryggor  

Köldbryggor som uppkommer där reglar korsar varandra, där fästanordningar går igenom 

klimatskalet eller i tredimensionella hörn mellan väggar och tak kallas för punktköldbryggor, 

se figur 9. Punktköldbryggor, χ, har enheten W/K [13] och beräknas precis som linjära 

köldbryggor med SIS [14]. 

 

 

Figur 9. Linjära köldbryggor uppstår i anslutning mellan de olika delarna och punktköldbrygga 

uppstår i hörnet. 

2.3 Lufttäthet 

Lufttäta konstruktioner skapas ofta vid nybyggnation. Äldre hus som renoveras ställer till 

problem med lufttätheten då ofrivillig ventilation (genom springor och dylikt) som möjliggör 

tillräckliga luftomsättningar försvinnar.  
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Under 60- och 70-talet var det inte samma krav på lufttäthet så materialen var inte lika bra 

och skarvar inte utförda med samma noggrannhet som idag. För att säkerställa byggnadens 

funktion är kontrollmätning av lufttäthet viktigt att göra efter några år. Byggnaden behöver 

sätta sig, fukten torka ut ordentligt och ventilationssystemet justeras in [17].  

Lufttäthet i en byggnad är väldigt viktigt för klimatskalets funktion. Om det finns otätheter 

skapas ett okontrollerat luftläckage som påverkar fukttransporten och för med sig en rad 

negativa konsekvenser: Bland annat ökad energiförbrukning, större risk för spridning av 

lukter och föroreningar, ökad risk för fuktskador och försämrad ljudmiljö [18].  

Det kritiska området för lufttäthet är skarvar och genomföringar i ångspärr (plastfolie i 

konstruktionen med uppgift att hålla fuktig inomhusluft borta från konstruktionen. 

Ångspärren kan liknas med en påse runt boendeytan, även kallad diffussionsspärr eller 

fuktspärr), anslutningar runt fönster och dörrar samt utförande. Med utförande menas att 

det lätt kan bli skador i plasten och risk att tejpning eller fogning av skarvar inte håller tätt 

eller åldras i olika takt. Vanligt luftläckage i byggnader från 70- och 80-talet är  

0,8-2,0 l/s·m2 [19]. 

2.3.1 Mätmetod 

Täthetsprovning av en byggnad kan göras på flera olika sätt. Det är vanligt att använda det 

interna ventilationssystemet eller en extern fläkt (ofta kallad Blower door) för att trycksätta 

byggnaden med alla övriga ventiler stängda och tätade.  

Kraven på lufttäthet som ställs på byggnader bestäms vid en tryckskillnad på +/- 50 Pa. Det 

innebär att luft- och ångspärren ska klara av att hålla tätt vid både under- och övertryck på 

50 Pa. I Umeå är kravet på 0,6 l/s, m2 [6] medan passivhus har ett krav på 0,3 l/s, m2 [20]. 

2.3.2 Effekter 

Varm luft binder och transporterar fukt bättre än kall luft [18]. Utfällning av fukt 

(kondensering) sker vid 100 % luftfuktighet vilket innebär störst risk för skador i klimatskalet 

om luften transporteras inifrån huset och ut genom håligheter. Inomhus alstras det fukti då 

det duschas, lagas mat, svettas och andas. Uteluften har normalt lägre fukthalt än 

inomhusklimatet och konstruktionen. Om byggnaden har ett undertryck – det vill säga att 

uteluften sugs in genom håligheter i klimatskalet– finns en liten risk för fuktskador på 

konstruktionen. Om det däremot är ett övertryck inomhus – det vill säga att inomhusluften 

trycks ut genom håligheter – är risken stor att fukt fälls ut i konstruktionen.  

Ett Mollierdiagram visar hur fukthalten förändras med temperaturen, se figur 10. På y-axeln 

läses temperaturen av. Linjerna som är markerade ”1” och ”2” är relativ luftfuktighet, φ. 

100 % luftfuktighet läses av vid linje 2 och inringat värde φ=1.00 i figuren. Den relativa 

fuktigheten brukar variera mellan 30 % - 70 % inomhus [13]. Antag att temperaturen är 22°C 

(a) och luftfuktigheten 50 % (1). Om luften läcker ut genom konstruktionen, och 

temperaturen i konstruktionen är lägre än 11,5°C (b) uppnås 100 % luftfuktighet (2) och det 

bildas kondens. Pilen i figuren visar temperatursänkningen.  
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Figur 10. Mollierdiagram där pilen visar en temperatursänkning från 22°C (a) till 11,5 °C (b) där 

50 % relativ fuktighet(1) blir 100 % relativ fuktighet (2) och fukt fälls ut. 

 

Välisolerade konstruktioner är mer beroende av lufttäthet än mindre isolerade 

konstruktioner, för att daggpunkten kan hamna inne i konstruktionen. Detta gör det svårare 

för uteluften att torka ut fukten från konstruktionen, som får till följd att risken för 

mögeltillväxt ökar. 

Utöver fukten är det mindre risk för spridning av brandgaser, radon och dålig luft i en lufttät 

konstruktion. 

2.3.3 Risker  

Luftomsättningen i en bostad ska vara 0,35 l/s, m2 [7] vilket motsvarar ungefär 0,53 oms/h 

vid normal takhöjd 2.4 m [13]. Det innebär att all luft byts ut på två timmar. Ventilationen i 

gamla hus sker ofta via fönster, otätheter och självdrag/fläktförstärkt självdrag. När husen 

renoveras och lufttätas måste ventilationen tillgodoses på annat sätt för att inte riskera för 

låga luftväxlingar med dåligt inomhusklimat med hög fukthalt som följd [21].  

I boverkets byggregler finns idag inga krav på lufttäthet, annat än att byggnadens 

klimatskärm ska vara så tät att krav på byggnadens specifika energianvändning och 

installerade eleffekt för uppvärmning uppfylls [7]. Risken är att byggnader inte görs så 

effektiva som det går för att spara pengar på kort sikt när ett tätare skal skulle spara pengar 

på längre sikt tack vare lägre energiförbrukning.   
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3. Genomförande 
För att skapa en bra grund började arbetet med informationsinsamling gällande teorier, 

andra genomförda arbeten inom angränsande områden och regler att förhålla arbetet till. 

Formler och beräkningsgångar hämtades främst från tryckt litteratur [13] och SIS [14]. 

Regeringen [3], Boverket [5] och Umeå kommun [6] var de främsta källorna för regler och 

lagar. WSP byggprojektering i Umeå bistod med bakgrundsinformation, planerade 

ombyggnationer i liknande projekt och kunskap inom projektering. Bostaden Umeå AB 

bistod med förbrukningssiffror [22].  

3.1 Objektet 

Inskannade ritningar studerades för kunskap om nuvarande konstruktion, material och vilka 

brister konstruktionen kunde ha, se bilaga 1. Plattans nuvarande konstruktion med 80 mm 

isolering ovanpå bör kontrolleras att den är torr samt fri från organiskt material såsom spån 

och andra byggrester. Det är en konstruktion som ska undvikas då den ger ökad risk för 

mögel- och bakterieskador [23].  

3.2 Programvaror 

Beräkningar av U-värde, köldbryggor och energianvändning gjordes med Isover 

Energi 3 [24]. Isover Energi 3 är ett program där förvalda konstruktionslösningar eller fritt 

skapade konstruktioner och köldbryggor kan anges. Programmet beräknar U-värde för 

samtliga byggnadsdelar och genomsnittligt U-värde med hänsyn till köldbryggor. Dessutom 

kan energiberäkningar göras. Alla resultat presenteras med tydliga utdata i pdf. Programmet 

är lätt att komma igång med då det har en inbyggd hjälpfunktion med tydliga beskrivningar.  

Detaljritningar skapades med Autodesk AutoCAD Architecture 2013 [25]. Ett CAD-program 

med inbyggda funktioner för 3D-ritningar tack vare stor databas av material.  

3.3 Beräkningar 

Isolerguiden Bygg 06 [12] som är framtagen av Swedisol användes för att kontrollera 

beräkningar på köldbryggor och U-värde som gjorts med Isover Energi 3. Den bygger på flera 

standarder; SS-EN ISO 6946, SS 024230, SS-EN 12524, ISO/DIS 13370, ISO/DIS 13789 och 

SS-EN ISO 10456 samt Boverkets byggregler avsnitt 9. Formlerna är framtagna av flera 

hundra simuleringar per formel med slumpade värden inom rimliga intervall. Resultatet är 

formler som förenklar beräkningar utan att tappa nämnvärt i precision.  

Stickprov gjordes på U-värde samt köldbryggor vid fönster- och dörranslutningar, se bilaga 2. 

Isolerguiden och Isover Energi 3 användes främst för att de fanns tillgängliga med kunnig 

personal från WSP som möjlig assistans. 

3.3 Metoder 

Tillvägagångssättet för de tre olika fokusområdena var U-värde i första hand med 

köldbryggor som en följd av vald konstruktion. Lufttäthet studerades separat utan påverkan 

av varken U-värde eller köldbryggor.  

3.3.1 Sänka U-värde   

Olika konstruktionslösningar testades med Isover Energi 3 för att se vilka sammansättningar 

som behövdes för att nå målet. Nuvarande konstruktion användes som grund och byggdes på 

med enkla, vanliga konstruktionslösningar för ett kostnadseffektivt tänk. 
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Materialtjocklekarna matchades med tillgängliga materialstorlekar på marknaden och 

produkter från Isover som måttstock [26], också det för ett ekonomiskt tänk. 

Utgångspunkten var simpla konstruktioner med ökad mängd isolering i första hand, för att 

en renovering skulle vara någorlunda enkel att genomföra.  

Kontrollberäkningar med Isolerguiden gjordes på delar som framförallt skiljer sig något i 

konstruktion med de förvalda modellerna i Isover Energi 3, se bilaga 2. 

3.3.2 Minska köldbryggor 

Köldbryggor för utgångskonstruktionen beräknades som en referens för nya. De 

konstruktioner som togs fram i U-värdesberäkningarna kontrollerades även för köldbryggor, 

men U-värden var dimensionerande. Flera färdiga modeller i Isover Energi 3 matchade inte 

de verkliga konstruktionerna så handberäkningar med lämpligare konstruktionsmodeller 

gjordes, se bilaga 2.  

3.3.3 Förbättra lufttäthet 

Lufttäthetsförbättring genomfördes som litteraturstudie då provning kräver både tid, 

utrustning och tillgång till byggnaden. Främst testmätningar av Sveriges Tekniska 

Forskningsinstitut (SP) användes som referenser.  

Ett åldringstest som SP [17] gjorde visade att materialval och täthetslösning spelar stor roll. 

En provningsrigg byggdes som ett rum 2,2 x 2,2 m och 2,4 m högt, se figur 11. Olika material 

för lufttäthetslösningar testades, såsom fogmassa, syllisolering, tejp, fogskum, plaster och 

gummistos i olika utföranden.  

 

Figur 11. Provningsriggvid lufttäthetsprovning [27]. 

Materialen monterades på olika kritiska punkter exempelvis genomföringar, fönsterkarmar 

och skarvar i plasten, se figur 12. Därefter värmdes rummet upp till 80 °C och 50 % relativ 

luftfuktighet med två bastuaggregat under 12 månaders tid. En vecka i månaden sänktes 

luftfuktigheten till 30 % för att efterlikna vinter.  
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Figur 12. Täthetslösningar för de olika väggarna i provningsrigg vid lufttäthetsprovning [27] 

 

3.4. Analys 

Om flera källor och/eller simuleringar ledde till samma svar antogs det vara ett rimligt värde. 

Områden där informationen skilde sig mellan källor och/eller simulering vägdes källornas 

trovärdighet och simuleringarnas noggrannhet mot varandra. Trovärdighet i källor bottnade 

främst i vilka andra projekt eller publikationer författarna genomfört och om det fanns ett 

vinstintresse i verksamheten. 
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4. Resultat 
Arbetets resultat presenteras per område; ursprunglig konstruktion, U-värde, köldbryggor 

och lufttäthet. Därefter presenteras en sammansatt konstruktionslösning medan 

beräkningar, gamla ritningar och data redovisas i bilagor. 

U-värdet går att sänka till Umeå kommuns nybyggnadsstandard på alla byggnadsdelar utom 

grunden. Det kan vara möjligt att nå ett tillräckligt bra U-värde med tilläggsisolering av 

kantbalkar men ingen förenklad beräkningsmodell stödjer den varianten, se figur 21 och 

avsnitt 4.4. 

Köldbryggorna kan delvis elimineras genom byte av fönster och fönsterdörrar samt 

tilläggsisolering. Grunden är svår att beräkna, men med tillägg av markisolering, cellplast och 

en god anslutning till yttervägg kan köldbryggorna minskas. Hörn är ett komplext problem 

att både räkna på och åtgärda. Mer isolering minskar inte köldbryggan enligt beräkningar i 

bilaga 2 och 3. 

För att åtgärda lufttäthet behövs en ångspärr monteras. Det i sig kräver en större renovering 

där den gamla plasten rivs ut för att minimera risken för fuktskador i konstruktionen. 

4.1 Ursprunglig konstruktion 

Beräkningar med Isover Energi 3 på den ursprungliga konstruktionen ger U-värden enligt 

tabell 2. Se bilaga 3 för utförliga resultat och bilaga 1 för ritningsunderlag. I tabell 3 finns 

jämförelse med den befintliga byggnaden med kraven på U-värden från BBR [7] och Umeå 

kommun [6]. 

Tabell 2. U-värde och yta för respektive byggnadsdel i ursprunglig konstruktion, se bilaga 3. 

Beräknade med Isover Energi 3 på konstruktionen i ritningsunderlaget, bilaga 1. 

Byggnadsdel U-värde (W/m2K) Yta (kvm) Andel av yta (%) 
Ulångsida vägg 0,42 268 20,1 
Ukortsida vägg 0,48 122,4 9,2 
Utak 0,29 424,8 31,9 
Ugolv 0,28 424,8 31,9 
Ufönster 2,94 89,2 6,7 
Udörr 2,9 3,8 0,3 
Um 0,55 1333 100,1 

 

Tabell 3. Jämförelse mellan nuvarande och eftersträvade U-värden (W/m2K) Umeå kommun [6] 

och BBR [7] ställer vid nybyggnation. 

Byggnadsdel U-värde Umeå kommun BBR 
Ulångsida vägg 0,42 0,14 0,18 
Ukortsida vägg 0,48 0,14 0,18 
Utak 0,29 0,09 0,13 
Ugolv 0,28 0,12 0,15 
Ufönster 2,94 1,00 1,20 
Udörr 2,9 1,20 1,20 
Um 0,55 0,25 0,40 

 

De köldbryggor som beräknats med Isover Energi 3 (bilaga 3) är betydligt högre än 

rekommenderade värden enligt Petersson [13] och SIS [14], se tabell 4. Framförallt plattan 

och angränsande ytor mot utfackningsväggarna har höga värden.  
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Tabell 4. Jämförelse mellan nuvarande köldbryggor Ψ (W/m·K) beräknade med Isover Energi 3 

och rimliga köldbryggor framtagna av SIS[14]. Utfackningsväggarnas angränsande ytor och 

plattan har väldigt höga värden medan fönster ligger inom riktvärde. 

Köldbrygga Ursprungliga Rimliga 
Yttervägg trä/mellanbjälklag betong 0,12 0,01 - 0,04 
Yttervägg trä/vindsbjälklag betong 0,10 0,02 - 0,06 
Vägg mot tak, gavelsida 0,10 0,02 - 0,06 
Yttervägg trä/mellanvägg betong 0,12 0,01 - 0,04 
Platta på mark L-element 0,16 0,00 - 0,10 
Fönster och dörrar med infästning i trä 0,03 0,01 - 0,05 

 

Lufttätheten i den ursprungliga konstruktionen är i princip omöjlig att beräkna teoretiskt och 

kan som bäst uppskattas. Detta för att luftläckage inte tagits hänsyn till i byggprocessen. 

Äldre byggnader måste provtryckas för att få ett korrekt värde och brukar vara 0,8-2,0 l/s•m2 

för byggnader från 70- och 80-talet [19]. 

4.2 U-värde 

För att uppnå ett U-värde som klarar Umeå kommuns nybyggnadskrav krävs en ordentlig 

ökning av isoleringsmaterial. För att kunna isolera tillräckligt mycket behöver fasaden rivas. 

Antingen monteras ny isolering utanpå den gamla eller så byts all isolering ut mot ett 

material med lägre lambdavärde. Fönster och balkongdörrar behöver bytas ut mot nya med 

låga U-värden. Små fönster har antagits ett U-värde på 0,9 W/m2K medan stora fönster och 

balkongdörrar ett U-värde på 1,0 W/m2K.  

Med det genomsnittliga U-värdet, Um = 0,25 W/m2K, som huvudmål och U-värdeskravet för 

de respektive byggnadsdelarna som utgångspunkt, har isolertjocklek enligt tabell 5 och 6 

beräknats fram med hjälp av Isover Energi 3, se bilaga 3. Tabell 5 visar vilken tjocklek som 

behövs på tilläggsisoleringen med befintlig isoleringsmängd inom parentes. Tabell 6 visar 

mängden ny isolerings som behövs vid byte. Samtliga tjocklekar har valts efter Isovers 

befintliga produkter [15].  

Tabell 5. Tjocklek på isolerande material vid tilläggsisolering för att uppnå U-värde för respektive 

byggnadsdel. Befintlig tjocklek inom parentes. 

Konstruktionsdel Tjocklek (mm) λ-värde (W/m·K) U-värde (W/m2K) 
Vägg kortsida 170 (120) 0,033 (0,055) 0,138 
Utfackningsvägg 180 (120) 0,033 (0,055) 0,131 
Tak 350 (180) 0,042 (0,060) 0,085 
Golv - - 0,271 
Totalt   0,26 
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Tabell 6. Tjocklek på respektive material vid byte av all isolering mot ny för att uppnå önskat U-

värde för respektive byggnadsdel. 

Konstruktionsdel Tjocklek (mm) λ-värde (W/m·K) U-värde (W/m2K) 
Vägg kortsida 250 0,033 0,134 
Utfackningsvägg 270 0,032 0,131 
Tak 500 0,042 0,082 
Golv - - 0,270 
Totalt   0,26 

 

Som tabellerna visar uppnås inte det genomsnittliga Um-värdet på 0,25 W/m2K. Anledningen 

är att golvet inte är i närheten av målet på 0,12 W/m2K. Golvet är den del av byggnaden som 

är svårast att åtgärda U-värdet på, eftersom det saknas isolering under grunden. Med 

tjockare väggar från ny isolering kommer U-värdet på golvet att minska något.  

För att nå målvärdet Um < 0.25 W/m2K utan att förbättra golvet föreslås materialtjocklekar 

enligt tabell 7 och 8. 

 

Tabell 7. Materialtjocklekar vid tilläggsisolering för att uppnå U-värde för respektive byggnadsdel 

och genomsnittligt U-värde. Befintlig tjocklek inom parentes. 

Konstruktionsdel Tjocklek (mm) λ-värde (W/m·K) U-värde (W/m2K) 
Vägg kortsida 200 (120) 0,033 (0,055) 0,123 
Utfackningsvägg 200 (120) 0,032 (0,055) 0,124 
Tak 400 (180) 0,042 (0,060) 0,078 
Golv - - 0,27 
Totalt   0,25 

 

Tabell 8. Materialtjocklekar vid byte av all isolering mot ny för att uppnå önskat U-värde för 

respektive byggnadsdel och genomsnittligt U-värde. 

Konstruktionsdel Tjocklek (mm) λ-värde (W/m·K) U-värde (W/m2K) 
Vägg kortsida 270 0,033 0,125 
Utfackningsvägg 290 0,032 0,123 
Tak 550 0,042 0,075 
Golv - - 0,27 
Totalt   0,25 

4.3 Energianvändning 

Målet för energianvändning är 65 kWh/m2, år. Med mängden isolering som föreslås i 

tabell 5-8, och de köldbryggor som uppstår med den konstruktionen, uppnås 

energianvändning enligt tabell 9. Beräkningar med Isover Energi 3 redovisas i bilaga 3. 

Förbrukningen är baserad på Bostaden Umeå AB:s förbrukningssiffror på uppvärmning och 

fastighetsel för fastigheterna, se bilaga 4 och 5.  
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Tabell 9. Specifik energianvändning för respektive konstruktionsval beräknat med Isover Energi 3, 

se bilaga 3, på Bostaden Umeå AB:s siffror, bilaga 4 och 5. 

Konstruktionsval Energianvändning (kWh/m2) 
Ursprunglig  139 
Tilläggsisolering (tabell 5) 42 
Tilläggsisolering + Um (tabell 7) 41 
Utbyte isolering (tabell 6) 43 
Utbyte isolering + Um (tabell 8) 41 

 

Den ursprungliga konstruktionen använder mer än tre gånger så mycket energi som något av 

de renoverade alternativen. Som tabell 9 visar är det minimala skillnader i förbrukning 

mellan de olika alternativen.  

4.4 Köldbryggor 

Minimering av köldbryggor görs lättast genom ökad isolering med lager i klimatskalet där 

inga reglar eller andra bärande delar blir genomgående. Figur 13 och 14 visar en trästomme 

respektive en betongstomme med tegel som har minimala köldbryggor.  

 

Figur 13. Konstruktion av träregelstomme med minimala köldbryggor. Notera att endast det 

innersta lagret har reglar som går genom isoleringsskiktet [28]. 
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Figur 14. Konstruktion av betongstomme med minimala köldbryggor [29].  

Köldbryggorna som uppstår där utfackningsväggarna möter mellanbjälklag och innerväggar 

kommer att minska markant med ökad isolering i väggarna. Resultatet av det kan ses i 

tabell 10. Där redovisas resultatet av köldbryggor med isoleringssammansättning enligt 

tabell 7 och 8 mot ursprungliga värden.  

Tabell 10. Köldbryggor med isolering för att klara Umeå kommuns genomsnittliga U-värde 

(W/m·K) för ursprunglig konstruktion, tilläggsisolering eller byte av alla isolering.  

Köldbrygga Ursprungliga Tilläggsisolering Utbyte 
Yttervägg trä/mellanbjälklag betong 0,12 0,03 0,03 
Yttervägg trä/vindsbjälklag betong 0,10 0,09 0,09 
Yttervägg trä/mellanvägg betong 0,12 0,03 0,03 
Platta på mark L-element 0,16 0,13 0,13 
Fönster och dörrar med infästning i trä 0,03 0,03 0,03 

 

Stickprov av handberäkningar med Isolerguiden Bygg 06 [12] ger andra värden än de med 

Isover Energi 3. Utfackningsväggar och platta på mark skiljer sig, se bilaga 2. I tabell 11 

redovisas resultatet av handberäkningarna. Notera att beräkning för hörn finns inkluderat. 

Isover Energi 3 beräknar köldbryggor i hörn som Ψ = 0,00 W/m·K oavsett vilka parametrar 

som matas in. Med Isolerguiden blir svaren helt andra. Resultaten är inte helt rättvisande då 

de två fall som finns beräkningsgångar på är antingen trä eller betong, inte 

utfackningsväggar, se bilaga 2.  

För att komma åt den värsta köldbryggan som finns i plattan bör kantbalkarna 

tilläggsisoleras utifrån. Med Isover energi 3 går det inte att beräkna en sådan köldbrygga. 

Metoden med isolerguiden bygger på empiriska studier med isolering mot marken, men ger 

ändå utrymme att modifiera indata tillräckligt för att få fram rimliga värden. Däremot är 

formeln inte pålitlig för plattans ursprungliga konstruktion som saknar isolering undertill. 
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Köldbryggan mellan yttervägg och vindsbjälklaget ger också olika utslag beroende på 

beräkningsmodell. Isover Energi 3 har en konstruktion som väldigt bra motsvarar den 

faktiska byggnaden medan Isolerguiden endast har modeller för antingen trä- eller 

betongkonstruktioner – ingen sammansatt. Resultaten ses i tabell 11 och handberäkningar i 

bilaga 2. 

 Tabell 11. Handberäkningar av köldbryggor enligt bilaga 2 (W/m·K). Vindsbjälklag och hörn är 

beräknade på rena trämodeller, ingen betong. Platta på mark ger högt ursprungligt resultat då 

formlerna är baserade på att isolering finns längs kantbalken.  

Köldbrygga Ursprungliga Tilläggsisolering Utbyte 
Yttervägg trä/mellanbjälklag betong 0,19 0,043 - 
Yttervägg trä/vindsbjälklag betong 0,024 0,021 - 
Platta på mark L-element 0,16 0,039 - 
Fönster och dörrar med infästning i trä 0,031 - - 
Hörn 0,0458 0,0462 - 

 

Resultaten visar att hörn är komplexa att beräkna och motverka köldbryggor i. Samma 

värden användes i både programmet och handberäkningarna. Notera att den tjockare och 

mer isolerade väggen har en större köldbrygga än den mindre i befintliga konstruktionen 

(varför en extra värdesiffra finns i tabellen). Det blir ofta så med en välisolerad konstruktion 

där värmen måste transporteras genom ett tjockare lager isolering. Däremot kommer det att 

krävas mer energi att värma den smalare konstruktionen.  

4.5 Lufttäthet 

Att renovera lufttätt bör vara möjligt, men det är inget som kunnat mätas teoretiskt. Enligt de 

rapporter som studerats [18] [19] [21] [27] är de tekniska lösningarna som uppfyller en tät 

konstruktion fullt möjliga att genomföra vid en större renovering. Det är framförallt viktigt 

att göra rätt från början. Noggrannhet mellan skarvar och anslutningar lönar sig i längden. 

Därför är det värdefullt att motivera konstruktörer och byggnadsarbetare till ett korrekt 

utfört arbete. Otätheter är svåra att upptäcka innan det är färdigbyggt och ännu svårare att 

åtgärda i efterhand [30]. 

4.5.1 Tilläggsisolering 

Om en renovering görs utifrån, fasaden rivs och det gamla skalet tilläggsisoleras, finns 

möjligheten att montera en ny fuktspärr utanför den gamla isoleringen för att säkerställa en 

lufttät byggnad. Se figur 15. 
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Figur 15. Genomskärning av utfackningsvägg vid tilläggsisolering (mm). 

Risken med en sådan konstruktion är att den gamla isoleringen kapslas in mellan två 

diffusionsspärrar. Om fukt finns eller kommer in i det skiktet är mögeltillväxt något att räkna 

med. Det utesluter ny fuktspärr vid tilläggsisolering utifrån. 

På en trästomme/utfackningsvägg är ett alternativ att ta bort det inre ytskiktet och byta 

plasten därifrån. Det säkerställer en lufttät byggnad men kräver invändiga ingrepp.  

4.5.2 Ersätta isolering 

Om renoveringen sker utifrån och all gammal isolering byts ut mot ny finns möjligheten att 

ersätta den gamla ångspärren mot en ny innan isoleringen ersätts, se figur 16. Detta kan ske 

antingen på samma plats eller mellan två isoleringslager, om ett installationsskikt skapas. 

Fördelen med ett installationsskikt är att plasten kan vara intakt trots eldosor, vp-rör och 

rördragningar.  
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Figur 16. Genomskärning av utfackningsvägg vid byte av samtlig isolering (mm). 

4.5.3 Täthetslösningar 

Lösningar som fungerade bra enligt SP:s åldringstest [17] var anslutningar mot syll och tak 

med bra isoleringsmaterial. I anslutningen mot syllen veks plasten vid golvet inåt och fästes 

med en inre syll, tätad med antingen fogmassa eller syllisolering, se figur 17. Av de testade 

materialen höll bägge fogmassorna lufttätheten även efter ålderstestet. Däremot var 

syllisoleringarna sämre, både initialt och efter testet. 

 

Figur 17. Exempel på lufttätning vid syll [27]. 
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Skarvar i taket utfördes på ungefär samma sätt som syllen. Plastfolien från taket fick hänga 

ner längs väggen. Plasten från väggen överlappade, tejpades vid hammarbandet och klämdes 

fast med träreglar, se figur 18.  

 

Figur 18. Exempel på lufttätning vid syll [27]. 

Rapporten Lufttäthetsfrågorna i byggprocessen [18] visar att dessa lösningar är effektiva. 

Framförallt är det viktigt att klämma plasten mellan skarvar av gips eller glespanel mot trä. 

Det minskar läckaget lika mycket som omlottläggning på 1,2 m. Där visas också att betongens 

yta mot syll spelar stor roll för tätheten. Slät yta är upp till 8 gånger bättre än skrovlig, 

framförallt anslutningen mellan utfackningsvägg och betongstomme. Testerna visar att S-list 

och extruderad polystyren (cellplast), klämd med skruvad träsyll mot slät betong, är 

överlägset lösningar med plåtsyll eller andra tätningsmaterial. 

Skarvar i plast bör alltid omlottläggas och tejpas med tejp av samma åldersbeständighet. 

Annars kommer troligtvis tejp och plast att åldras i olika takt med springor och läckage som 

följd [27].  

 

4.6 Rekommenderad konstruktion 

Med resultaten för U-värde, köldbryggor och lufttäthet rekommenderas en renovering där 

fasader rivs, fönster och fönsterdörrar byts ut samt alla väggar tilläggsisoleras. Detta för att 

skillnaden mellan tilläggsisolering och byte av all isolering ger liknande slutresultat, men 

betydligt mindre ingrepp. Om en ny tegelfasad ska monteras måste den bäras upp av betong 

och således behöver det gjutas en ny kantbalk i samband med tilläggsisolering av grunden, . 

se figur 19-21 för detaljlösningar. 

Eftersom inget värde på nuvarande lufttäthet finns tillgängligt kommer ingen 

rekommendation på renovering gällande lufttäthet, då byggnaden redan kan uppfylla ställda 

krav.  

En så stor renovering kan verka kostsam men enligt projektet Ett hus, fem 

möjligheter [11][31], blir lönsamhetskalkylen för en totalrenovering i samma storleksordning 

som byte av uppvärmningssystem till värmepump eller byte av installationer. 

Initialkostnaden är högre men räknas hem med höjda hyror och lägre energiförbrukning. 
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Figur 19. Detaljlösning utfackningsvägg - takanslutning för rekommenderad konstruktion. 

 

Figur 20. Detaljlösning utfackningsvägg - mellanbjälklag för rekommenderad konstruktion. 
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Figur 21. Detaljlösning utfackningsvägg - platta på mark för rekommenderad konstruktion. 100 

mm ny cellplastisolering i marken och 100 mm ny betong för fasaden att vila på tillsammans med 

tilläggsisolering enligt figur 15 bortsett ny ångspärr.  
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5. Diskussion 
Från början var tanken med undersökningen att följa miljömålen för 2020 eller 2050, vilket 

visade sig svårt då de och Boverkets regelverk inte är tillräckligt tuffa. Därför har Umeå 

kommuns egna krav på nybyggnation, tillbyggnation och ändring av byggnad följts [6]. Det 

har även inneburit krav på samtliga byggnadsdelar, som inte fanns i den ursprungliga planen. 

Kraven på specifik energianvändning, som finns i Boverkets byggregler [7], kan ses som ett 

minimikrav, inte en optimal nivå. Många som renoverar eller bygger nytt siktar mot vad de 

precis behöver klara istället för att sikta högre och spara mer i längden. 

 

En kostnadskalkyl på energibesparing kontra investeringskostnad var på tapeten i 

planeringsstadiet, men visade sig snabbt vara omfattande och passa ett framtida arbete. 

Därav har ekonomin avgränsats i rapporten.  

 

Istället för att renovera de befintliga väggarna finns möjligheten att riva utfackningsväggarna 

och ersätta med nya, så länge det inte stör installationer i för stor utsträckning. Det skulle ge 

en bra möjlighet att göra byggnaden lufttät samtidigt som väggarna kan prefabriceras och på 

så sätt göra ingreppet på byggnaden kortare och smidigare än en platsbyggd lösning.  

5.1 Felkällor 

Det beräknade U-värdet på ursprungskonstruktionen är inte helt korrekt då programmet 

Isover Energi 3 inte tillåter så små mängder isolering i några av konstruktionslösningarna. 

Då finns möjlighet att beräkna delarna för hand och att manuellt lägga in ett U-värde för en 

del, men utan hänsyn till köldbryggor eller sammansatta konstruktioner. 

 

Att räkna på fönster med Isover Energi 3 är lite svårt. Då man anger en tillverkares uppgifter 

på fönstret med glastjocklek, luftspalter mm så blir inte U-värde samma som tillverkaren 

anger. Det kan påverka beräkningen av köldbryggor. För att råda bot på det användes de U-

värden som de flesta fönstertillverkare tillhandahåller. 

 

Köldbryggor går att beräkna med Isover Energi 3. Däremot är många konstruktionslösningar 

förvalda, exempelvis anslutning yttervägg mot vindsbjälklag. Det gör att jag inte får full 

kontroll på utformningen av köldbryggorna, som i sin tur kan ge felaktiga värden. Alla värden 

ligger inom rimliga gränser enligt riktvärden [13]. Även här begränsar programmet mängden 

isolering som tillåts i hörn. Det blir ingen köldbrygga i hörnen då minsta tillåtna 

isolertjocklek är 200 mm medan grundkonstruktionen bara har 120 mm respektive 100 mm 

isolering. Därför har några stickprov på köldbryggor beräknats med Isolerguiden [12]. 

5.2 Projekterad konstruktion 

Den konstruktion som idag är projekterad för kvarteret innebär en höjning av taket för att få 

plats med ett nytt fläktrum. Utöver det isoleras byggnaderna invändigt. Med WSP:s 

beräkningar, se bilaga 6, kommer byggnaderna uppfylla BBR:s krav på U-värde och 

energiförbrukning. Däremot uppfyller de inte Umeå kommuns krav för nybyggnation, 

tillbyggnad och ändring av byggnad. Då tekniken finns och Bostaden Umeå AB är en så pass 

stor aktör bör det gå att räkna hem en större renovering för energibesparing tillsammans 

med hyreshöjningar. Frågan är kanske vilken standard på bostäderna som det finns behov 

av?  
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5.3 Passivhusstandard 

Umeå kommuns regler för nybyggnation är väldigt nära passivhusstandard rent 

klimatskalsmässigt. Lufttätheten behöver däremot komma ner på låga 0,3 l/s•m2 jämfört 

med 0,6l/s•m2. Även andra krav gällande bl.a. energiförluster och uppvärmning måste 

uppfyllas för att byggnaden ska kunna klassas som ett passivhus.  

Det visar vilka krav Umeå kommun satt på nybyggnationer och hur bra det faktiskt går att 

bygga. Jag tycker att det skulle vara intressant att sätta ett liknande krav för renovering, 

framförallt att byggnader som ska vara i bruk måste renoveras till en viss standard inom ett 

visst tidsintervall. Det skulle minska utsläpp och energianvändning enormt på sikt, samtidigt 

som det skulle innebära bättre boendekomfort och förhoppningsvis bättre hälsa för de 

boende.  

5.4 Andra projekt 

Det kan tyckas olämpligt att endast titta på klimatskalet när det finns så många andra 

tillvägagångssätt för att nå en låg energiförbrukning och bättre komfort. Det bör dock 

anmärkas att varje investerad krona i isolering sparar pengar i uppvärmning.  I slutrapporten 

för UNLOCK [8] påpekas det att väggar på miljonprogrammet troligtvis har tillräckligt bra U-

värde för dagens krav. Vikten läggs på att byggnaderna blir lufttäta, får en riktigt ”mössa” 

med bättre takisolering och ventilationsförbättring. För att minska köldbryggorna nämns 

även isolering av kantbalkarna som en bra lösning.  

Projektet Ett hus, fem möjligheter [11] försöker visa att renovering inte bara är svart eller vitt. 

Det är viktigt att se över vilket tidsspann avskrivningar och kostnader läggs. Om kapital finns 

kan alternativet att riva och bygga nytt vara en bättre lösning i många fall, framförallt i städer 

där det råder bostadsbrist och en nybyggnation kan innebära fler våningar och bostäder. 

Installationsutbyten och ändrad uppvärmning från fjärrvärme till värmepump sparar samma 

pengar som en mindre renovering, utan samma omfattning av ingrepp i fastigheten sett från 

de boendes perspektiv [11].  

En hållbarhetslunch med onlinepresentation av UNLOCK och Ett hus, fem möjligheter, hölls 

24 april 2014 via WSP [31]. Det visades hur anpassningsbart UNLOCK är för att passa de 

flesta framtida renoveringar, inte bara miljonprogrammet. Dessutom fick jag insikt i hur 

stort maskineri det är bakom ett så väl genomarbetat projektet. 

Där visades också resultat upp för Ett hus, fem möjligheter och hur flera av alternativen som 

kostar ungefär lika mycket per kvadratmeter, sparar ungefär lika mycket energi trots att det 

är helt olika ingrepp. Det var intressant att se hur så olika lösningar kan ge samma typ av 

besparing för fastighetsägaren.  

En kostnadskalkyl av Sveriges Tekniska Forskningsinstituts [27] visar att både bostäder och 

lokaler får en kostnadsbesparing av att lufttäta klimatskalet. I bostäder ökar framförallt 

trivsel medan klagomålen minskar. Samtidigt är energibesparingen större än utgiften för 

arbetet beräknat på 10 år, se figur 22. Det kan nämnas att besparingen i lokaler är ännu 

större tack vare ökad produktivitet i en bättre miljö. Se bilaga 7 för fullständig 

kostnadsberäkning av kvarteret Melonen med hjälp av kostnadskalkylen. 
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Figur 22. Kostnadskalkyl på besparing vid lufttätning av bostäder [27]. 

 

5.5 Slutsats 

För att återkoppla till de frågeställningarna som rapporten bygger på. 

1. Hur kan klimatskalet utformas, på hus byggda under miljonprogrammet, för att 

uppnå Umeå kommuns nybyggnadskrav? 

2. Kan köldbryggor minimeras med enkla medel vid renovering? 

3. Kan ett äldre hus göras lufttätt i samband med renovering? 

Klimatskal kan helt klart uppfylla Umeå kommuns nybyggskrav vid en renovering med 

avseende på U-värde och energiförbrukning. Lufttätheten är svårare att bedöma teoretiskt 

men bör gå att åtgärda med väl medvetna projektörer och byggnadsarbetare som ser till att 

konstruktionen inte får oönskat luftläckage. Ökad isolering med 200 mm i väggar och 

400 mm i taket, tillsammans med nya fönster och fönsterdörrar visade sig för det undersökta 

referenshuset göra så stor skillnad att Umeå kommuns nybyggnadskrav uppfylls. 

Köldbryggor från alla konstruktionsdelar utom grunden går att åtgärda till rimliga nivåer 

med ökad isolering i samma mängd som för U-värdet. Ett köldbryggefritt hus är svårt att 

uppnå om det ska finnas fönster och dörrar. Vid en totalrenovering, där fasaden flyttas ut 

något, kan grunden isoleras till en betydligt bättre nivå än innan med väggelement och 

markisolering. Det sänker köldbryggorna rejält, men är svårt att räkna på eftersom de flesta 

beräkningsmodeller baseras på isolering under hela plattan. 

Ett radikalt sätt att förbättra isoleringen i golvet är att bila bort plattan, gräva ur och isolera 

mellan voter och kantbalkar. Det är inte en optimal lösning men innebär betydligt bättre 

isoleringsförmåga än befintlig konstruktion. Frågan är om det är värt jobbet och kostnaden? 
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Å ena sidan är det fullt genomförbart att göra en äldre byggnad lufttät, men å andra sidan är 

det svårare att renovera lufttätt och minimera risken för fuktskador. Vid en totalrenovering 

finns möjlighet att byta ut ångspärren i största delen av byggnaden, men annars blir det svårt 

att kontrollera.  

Även om ventilation inte är en del av arbetet bör det nämnas att val av ventilation spelar roll.  

Har byggnaden kapacitet att omsätta tillräcklig mängd luft efter att klimatskalet gjorts tätare 

medför det att den ofrivilliga ventilation minskar? 

Målet att finna detaljlösningar och syftet att undersöka om en renovering av flerbostadshus 

från miljonprogrammet kan anpassas till Umeå kommuns nybyggnadskrav, har uppfyllts. 

Resultatet visar att det är fullt möjligt att genomföra. Några lösningar finns presenterade. För 

att göra en helhetsplan behövs mer tid. Boverkets krav på ventilationen måste också 

uppfyllas [7].  

5.6 Fortsatt arbete 

Nivån på lufttäthetsproverna som är genomförda av Sveriges tekniska forskningsinstitut är 

väldigt hög och genomförd under lång tid. Att ta det till nästa nivå är inget som lämpar sig för 

ett projekt på någon månad, däremot kan jämförelser mellan redan genomförda lösningar 

vara ett intressant område. Även att provtrycka många befintliga miljonprogramsbostäder är 

intressant. 

Det vore väldigt intressant att räkna på vad en renovering som motsvarar Umeå kommuns 

nybyggnadskrav kostar och på vilken tid det går att räkna hem en sådan renovering.  

Många bostäder som byggdes under miljonprogrammet har isolering ovanpå plattan. Att 

genomföra ett projekt med värmekamera och annan mätutrustning för att se hur de faktiskt 

isolerar och jämföra med nyare konstruktioner vore behövligt. Dessutom vore det intressant 

att mäta om ventilerat golv minskar risken för fuktskador i konstruktioner utan isolering 

under plattan. 

Betongplattan går att bila bort med undantag för kantbalkar och voter. Därefter är det möjligt 

att isolera och gjuta nyttDet skulle vara intressant att se om det är värt kostnaden och arbetet 

samt hur mycket energi det skulle spara.   
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Bilaga 2. Handberäkningar med metoder enligt Isolerguiden Bygg 06. 

Beräkningar med Swedisols förenklade metoder, från Isolerguiden Bygg 06 (nedan kallad 

Isolerguiden) [11], baserade på empiriska data har använts för att kontrollera köldbryggor 

och U-värde mot Isover Energi 3 [19].  

Kontrollberäkning av resultatet från Isover 3 visar att programmet avrundar siffrorna något. 

Skillnaden är markant i vissa fall och väldigt stor i andra. Golvets U-värde har kontrollerats 

och resultatet på Ugolv = 0.28 W/m2K (ekv. 13) stämmer helt överens med resultatet från 

Isover Energi 3, se 7.3.1. Köldbryggan för fönster blir 0,0284 W/m·K enligt Isover Energi 3:s 

beräkning, medan programmet skriver ut 0.03 W/m·K (avrundning). Samtidigt ger 

Isolerguidens metod (ekv. 14) ett värde på 0.0309 W/m·K.  

Däremot skiljer sig beräkningar på övriga köldbryggor markant!  

1. U-värde 

Beräkningar med empiriska data för U-värden från Isolerguiden som kontroll mot Isover 

Energi 3.  

Ursprunglig version av platta på mark med metod från Isolerguiden, enligt figur 1, ger 

följande resultat: 

 

Figur 1. Modell D2 från Isolerguiden för beräkning av U-värde för platta på mark [11]. 

Area för plattan, A = 424,8 m2 

Omkrets för plattan, P= 94,8 m 

Markens värmekonduktivitet, λ = 2 W/m·K 

Väggens totala tjocklek, w = 0,25 m 

Värmemotståndet för hela konstruktionen, Rf = 1,39 m2K/W, sammanställning I tabell 1.  
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Tabell 1. Ingående värden och resultat på värmeövergångsmotstånd för befintlig platta på mark 

[11] m2K/W. 

Material λ (W/m·K) d (m) R (m2K/W) 
Mineralullsfilt 0,06 0,08 1,33 
Betong 1,7 0,1 0,059 
Mark, morän 2,0 - - 
Totalt   1,39 

 

𝐵′ = 2 ∗ 𝐴/𝑃  (11) 

Karakteristisk längd B’ = 8,96 m. 

𝑑𝑡 = 𝑤 + 𝜆(𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑓 + 𝑅𝑠𝑒)  (12) 

   

Ekvivalent marktjocklek dt = 3,45 m. 

Om dt = 3,45 < B’= 8,96 måste ekvation 13 användas. Resultatet visas i tabell 2.  

U =
2λ

(π𝐵′ + 𝑑𝑡)
ln (

𝜋𝐵′

𝑑𝑡

+ 1) 
 

(13) 

 

Tabell 2. Resultat av beräkningar med ekvation 13, U-värde i platta på mark (W/m2K). 

Konstruktion  Handberäkningar Isover Energi 3 
Befintlig   0,280 0,28 

 

Beräkningarna med Isover Energi 3 stämmer mycket väl med de empiriska från Isolerguiden. 

Med den information som finns i Isolerguiden till befintlig byggnad stämmer inga andra 

beräkningsfall överens med konstruktionens uppbyggnad.  

 

2. Köldbryggor 

Handberäkningar av köldbryggor som kontroll mot Isover Energi 3. Stickprov av de 

konstruktioner där modellen i Isolerguiden liknar den verkliga konstruktionslösningen. 

2.1 Fönster  

Stickprov av köldbryggeberäkningar görs med Swedisols beräkningsmodell E3 i Isolerguiden 

för köldbryggor vid fönster och dörrar [11], se figur 2 och tabell 3.  

Karmdjup, d2 = 142 mm 

Regeltjocklek, b = 45 mm 

Tegeldjup (kalksandsten), dy = 100 mm. 
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Figur 2. Modell E3 från Isolerguiden för beräkning av köldbryggor vid dörrar och fönster [11]. 

Ψ = −1,906 ∗ 10−2 + 6,091 ∗ 10−2 (
𝑏

𝑑2
)

0,4

+ 1,324

∗ 10−2 (
𝑑𝑦

𝑑2)

)

0,4

 

  

(14) 

 
Tabell 3. Resultat på beräkningar av köldbryggor för fönster med Isolerguidens metod E3 

(ekv.14) [11] och Isover Energi 3 [19] (W/m·K). 

Konstruktion  Handberäkningar Isover Energi 3 
Befintlig   0,0309 0,03 

 

2.2 Utfackningsväggar 

Beräkning på köldbryggor för utfackningsväggar med förenklade beräkningar F5 från 

Isolerguiden [11], enligt figur 3. Ingående data till beräkning presenteras i tabell 4.  

 

Figur 3. Modell F5 från Isolerguiden för beräkning av utfackningsväggar och mellanbjälklag [11]. 
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Tabell 4. Ingångsdata för beräkning av köldbryggor i utfackningsväggar. 

Parametrar  Utgångsobjekt Tilläggsisolering 
d  0,16 m 0,16 m 
d1  0,07 m 0,07 m 
d2  0,05 m 0,05 m 
λ  0,055 W/m·K 0,033 W/m·K 

Ry (ekv. 15 och 16)  1,12 m2K/W  7,36 m2K/W 
y (ekv. 17)  0,056  0,368  

 

𝑅𝑦 𝑏𝑒𝑓𝑖𝑛𝑡𝑙𝑖𝑔 = 0,04 +
0,1

0,6
+

0,003

0,6
+

0,05

0,055
= 1,12 𝑚2𝐾/𝑊 

 

  

(15) 

 

𝑅𝑦 𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑 = 0,04 +
0,12

0,6
+

0,08

0,031
+

0,12

0,033
+

0,05

0,055
= 7,36 𝑚2𝐾/𝑊 

 

  

(16) 

𝑦 = 𝑅𝑦 ∗ 0,05   
(17) 

Ψ = −0,2799 − 0,05337λ−0,2 + 0,05382 (
𝑑

𝑦
)

−0,2

+ 0,3149 (
𝑑

𝑦
)

0,2

+ 0,04553 (
𝑑

𝑑2
)

−1,2

− 0,0588 (
𝑦

𝑑2
)

−0,6

+ 0,0003997 (
𝑦

𝑑2
)

−1,8

+ 0,06441 (
𝑑2

𝑑1
)

−0,2

 

 

(18) 

 

Resultaten för ekvation18 finns presenterade i tabell 5. 

Tabell 5. Resultat på beräkning av köldbryggor i utfackningsväggar med hjälp av Isolerguiden 

metod F5 (ekv. 18) [19] och Isover Energi 3 [11] (W/m·K). 

Konstruktion λ (W/m·K) Handräkningar Isover Energi 3 
Utgångsobjekt 0,06 0,19 0,04 
Tilläggsisolering 1,7 0,12 0,03 

 

2.3 Köldbryggor kantbalk, platta på mark 

Beräkning av köldbryggor för kantbalk med metod F9, Isolerguiden [11], jämfört med resultat 

från Isover Energi 3 [19]. Formler enligt figur 4. Ingångsvärden presenteras i tabell 6. 
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Figur 4. Formler för beräkning av köldbryggor vid kantbalk [11] (notera avsaknaden av ”h” som 

parameter). 

 

Tabell 6. Parametrar för beräkning av köldbryggor vid kantbalk. 

Parametrar  Utgångsobjekt Tilläggsisolering 
A  424,8 m2 424,8 m2 
P  94,8 m 94,8 m 
λ  2 W/m·K 2 W/m·K 
w  0,22 m 0,44 m 
Rk  0 2,63 m2K/W 
Rf  1,51 m2K/W 1,51 m2K/W 
h  0,35 m 0,35 m 

 

Ekvationer för beräkning enligt nedan, resultat presenteras i tabell 7.  

𝑅 = 𝑅𝑓 + 0,17   

(19) 

𝑑 = 𝑅𝑘 ∗ 0,037   

(20) 

𝑏 = 𝐴/𝑃   

(21) 

Ψ = −0,1062 + 0,1558 ∗ 𝑅−1,4 + 0,1514 ∗ d + 0,01856 ∗ 𝑏0,4

+ 0,09401 ∗ (λ/h)−0,2 

  

(22) 
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Tabell 7. Resultat för beräkning av ekvationer 19-22.  

Resultat  Utgångsobjekt Tilläggsisolering 
R  0,17 m2K/W 2,8 m2K/W 
d  0,05587 m 0,05587 m 
b  4,48101 m 4,48101 m 
Ψ  1,86 W/m·K 0,039 W/m·K 

  

2.4 Vindsbjälklag 

Beräkning av köldbryggor för vindsbjälklag enligt Isolerguiden metod F7 yttervägg i trä och 

takbjälklag i trä. Stämmer inte överens med befintlig konstruktion, men ger en fingervisning 

om resultaten. Beskrivning av tillvägagångssätt i figur 5, ingångsparametrar i tabell 8 och 

resultat i tabell 9. 

 

Figur 5. Formler för beräkning av köldbryggor mellan vindbjälklag och ytterväggenligt 

Isolerguiden F7 [11]. 

 

Tabell 8. Parametrar för beräkning av köldbryggor vid kantbalk. 

Parametrar  Utgångsobjekt Tilläggsisolering 
λ   0,055 W/m·K 0,033 W/m·K 

dv1  0,07 m 0,12 m 
dv2  0,05 m 0,13 m 
db1  0,15 m 0,12 m 
db2  0,03 m 0,35 m 

 

Ψ = −0,001607 + 0,1539 ∗ λ0,8 + 3,118 ∗ (λ/d𝑏2)1,6 + 0,1926

∗ (λ/d𝑏1)0,6 + 1,562 ∗ 10−5 ∗ (d𝑣2/d𝑏2)−2 + 2,839

∗ 10−4 ∗ (d𝑣2/d𝑏2)−2 + 0,9686 ∗ 10−3 ∗ (d𝑣1/d𝑏1)1,6 

  

(23) 
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Tabell 9. Resultat för beräkning av ekvation 23. Köldbryggor mellan yttervägg och 

vindsbjälklag (W/m·K).  

Konstruktion  Handberäkningar Isover Energi 3 
Utgångsobjekt  0,025 0,10 
Tilläggsisolering  0,021 0,09 

 

Det stämmer väldigt dåligt mellan metoderna. Troligtvis för att beräkningen sker på olika 

konstruktioner. Ett bjälklag i betong utgör en större köldbrygga än vad ett isolerat träbjälklag i samma 

dimensioner gör.  

2.5 Hörn 

Beräkning av köldbryggor i hörn med Isolerguiden metod F3 i jämförelse med Isover 

Energi 3. Formler enligt figur 6, parametrar enligt tabell 10 och resultat i tabell 11. 

 

Figur 6. Formler för beräkning av köldbryggor mellan vindbjälklag och ytterväggenligt 

Isolerguiden F3 [11]. 

 

Tabell 10. Parametrar för beräkning av köldbryggor vid kantbalk. 

Parametrar  Utgångsobjekt Tilläggsisolering 
d1  0,07 m 0,02 m 
d2  0,07 m 0,05 m 
λ1  0,055 W/m·K 0,033 W/m·K 
λ2  0,055 W/m·K 0,031 W/m·K 
b  0,045 m 0,045 m 

 

Ψ = −0,07158 + 0,1684 ∗ λ1
0,2 − 8,210 ∗ 10−5 ∗ (λ1 ∗ d2)−0,6

+ 2,903 ∗ 10−4 − (λ1 ∗ d1)0,6 + 0,03032 ∗ (
b

d1
)

0,6

− 1,936 ∗ 10−3 ∗ (d2 ∗ d1)2 

  

(24) 
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Tabell 11. Resultat för beräkning av ekvation 23. Köldbryggor mellan yttervägg och 

vindsbjälklag (W/m·K).  

Konstruktion  Handberäkningar Isover Energi 3 
Utgångsobjekt  0,0457 0,00 
Tilläggsisolering  0,0462 0,00 

Referenser 

[1] Swedisol. (2006). Isolerguiden Bygg 06. 

[2] Isover Saint-Gobain. (2012). Isover Energi 3. Version 3.1.1. 
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Bilaga 3. U-värdes- och energiberäkningar med Isover Energi 3. 

 

1. Isover Energi 3 – U-värdesberäkning på utgångsobjektet   sid 2 

2. Isover Energi 3 – U-värdesberäkning på tilläggsisolering sid 8 

3. Isover Energi 3 – U-värdesberäkning på tilläggsisolering komplett sid 14 

4. Isover Energi 3 – U-värdesberäkning på utbyte sid 20 

5. Isover Energi 3 – U-värdesberäkning på utbyte komplett sid 25 

6. Isover Energi 3 – energiberäkning på utgångsobjektet  sid 30 

7. Isover Energi 3 – energiberäkning på tilläggsisolering sid 35  

8. Isover Energi 3 – energiberäkning på tilläggsisolering komplett sid 40 

9. Isover Energi 3 – energiberäkning på utbyte sid 45 

10. Isover Energi 3 – energiberäkning på utbyte komplett sid 50 
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1. Isover Energi 3 – U-värdesberäkning på utgångsobjektet  
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2. Isover Energi 3 – U-värdesberäkning på tilläggsisolering 

 



Renovering av miljonprogrammet till dagens nybyggnadskrav 

 

9 
 

 



Renovering av miljonprogrammet till dagens nybyggnadskrav 

 

10 
 

 



Renovering av miljonprogrammet till dagens nybyggnadskrav 

 

11 
 

 



Renovering av miljonprogrammet till dagens nybyggnadskrav 

 

12 
 

 



Renovering av miljonprogrammet till dagens nybyggnadskrav 

 

13 
 

 

 

  



Renovering av miljonprogrammet till dagens nybyggnadskrav 

 

14 
 

3. Isover Energi 3 – U-värdesberäkning på tilläggsisolering komplett 
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4. Isover Energi 3 – U-värdesberäkning på utbyte 
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5. Isover Energi 3 – U-värdesberäkning på utbyte komplett 

 



Renovering av miljonprogrammet till dagens nybyggnadskrav 

 

26 
 

 



Renovering av miljonprogrammet till dagens nybyggnadskrav 

 

27 
 

 



Renovering av miljonprogrammet till dagens nybyggnadskrav 

 

28 
 

 



Renovering av miljonprogrammet till dagens nybyggnadskrav 

 

29 
 

 

 

  



Renovering av miljonprogrammet till dagens nybyggnadskrav 

 

30 
 

6. Isover Energi 3 – energiberäkning på utgångsobjektet 
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7. Isover Energi 3 – energiberäkning på tilläggsisolering 
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8. Isover Energi 3 – energiberäkning på tilläggsisolering komplett 
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9. Isover Energi 3 – energiberäkning på utbyte 
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10. Isover Energi 3 – energiberäkning på utbyte komplett 
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Bilaga 4. Bostaden Umeå AB:s elförbrukning Melonen 4 

El: , Normalårsjusterad förbrukning, Fastighet: melonen 4* 

     
Namn 2011 2012 2013  

El     

Jan 10595,37 8804,58 8820,47  

Feb 9265,52 8124,03 7496,53  

Mar 8839,27 7557,22 0,  

Apr 6833,19 7069,64 0,  

Maj 5900,28 5912,48 0,  

Jun 5238,76 5245,96 0,  

Jul 5636,25 5166,59 0,  

Aug 6217,37 5807,58 0,  

Sep 6208,62 6030,41 0,  

Okt 7333,89 7313,19 0,  

Nov 7971,9 7765,25 0,  

Dec 8921,25 8609,39 0,  

El Melonen 4     

Jan 10595,37 8804,58 8820,47  

Feb 9265,52 8124,03 7496,53  

Mar 8839,27 7557,22 0,  

Apr 6833,19 7069,64 0,  

Maj 5900,28 5912,48 0,  

Jun 5238,76 5245,96 0,  

Jul 5636,25 5166,59 0,  

Aug 6217,37 5807,58 0,  

Sep 6208,62 6030,41 0,  

Okt 7333,89 7313,19 0,  

Nov 7971,9 7765,25 0,  

Dec 8921,25 8609,39 0,  

El Melonen 4, 001     

Jan 970,31 994,51 1002,88  

Feb 805,72 859,44 867,58  

Mar 878,09 892,95 0,  

Apr 801,41 810,75 0,  

Maj 773,11 769,22 0,  

Jun 713,84 734,74 0,  

Jul 761,97 700,95 0,  

Aug 856,48 836,69 0,  

Sep 832,89 844, 0,  

Okt 909, 954,33 0,  

Nov 978,85 964,97 0,  

Dec 989, 963,56 0,  

El Melonen 4, 002     

Jan 1455,47 1491,76 1504,32  

Feb 1208,58 1289,16 1301,37  

Mar 1317,14 1339,42 0,  

Apr 1202,11 1216,13 0,  

Maj 1159,67 1153,83 0,  

Jun 1070,76 1102,11 0,  

Jul 1142,96 1051,43 0,  
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Aug 1284,72 1255,04 0,  

Sep 1249,33 1266, 0,  

Okt 1363,5 1431,49 0,  

Nov 1468,27 1447,45 0,  

Dec 1483,5 1445,34 0,  

El Melonen 4, 003     

Jan 970,31 994,51 1002,88  

Feb 805,72 859,44 867,58  

Mar 878,09 892,95 0,  

Apr 801,41 810,75 0,  

Maj 773,11 769,22 0,  

Jun 713,84 734,74 0,  

Jul 761,97 700,95 0,  

Aug 856,48 836,69 0,  

Sep 832,89 844, 0,  

Okt 909, 954,33 0,  

Nov 978,85 964,97 0,  

Dec 989, 963,56 0,  

El Melonen 4, 004     

Jan 1062,72 1038,98 961,57  

Feb 924,52 899,21 821,79  

Mar 943,07 901,72 0,  

Apr 851,05 821,38 0,  

Maj 829,82 828,75 0,  

Jun 756,35 735,93 0,  

Jul 821,6 749,62 0,  

Aug 892,24 796,41 0,  

Sep 902,69 826,13 0,  

Okt 963,01 913,04 0,  

Nov 1025,35 910,03 0,  

Dec 1033,77 986,81 0,  

El Melonen 4, 005     

Jan 1594,08 1558,47 1442,36  

Feb 1386,78 1348,81 1232,69  

Mar 1414,6 1352,58 0,  

Apr 1276,58 1232,07 0,  

Maj 1244,73 1243,13 0,  

Jun 1134,53 1103,89 0,  

Jul 1232,4 1124,43 0,  

Aug 1338,36 1194,61 0,  

Sep 1354,04 1239,2 0,  

Okt 1444,52 1369,56 0,  

Nov 1538,03 1365,04 0,  

Dec 1550,66 1480,21 0,  

El Melonen 4, 006     

Jan 1062,72 1038,98 961,57  

Feb 924,52 899,21 821,79  

Mar 943,07 901,72 0,  

Apr 851,05 821,38 0,  

Maj 829,82 828,75 0,  

Jun 756,35 735,93 0,  

Jul 821,6 749,62 0,  

Aug 892,24 796,41 0,  

Sep 902,69 826,13 0,  
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Okt 963,01 913,04 0,  

Nov 1025,35 910,03 0,  

Dec 1033,77 986,81 0,  

El Melonen 4, 053     

Jan 3479,76 1687,38 1944,89  

Feb 3209,66 1968,75 1583,74  

Mar 2465,22 1275,88 0,  

Apr 1049,58 1357,17 0,  

Maj 290,02 319,58 0,  

Jun 93,08 98,63 0,  

Jul 93,74 89,59 0,  

Aug 96,84 91,73 0,  

Sep 134,1 184,95 0,  

Okt 781,84 777,41 0,  

Nov 957,21 1202,78 0,  

Dec 1841,55 1783,09 0,  

 

 

  



Renovering av miljonprogrammet till Umeå kommuns nybyggnadskrav för energianvändning 

 

1 
 

Bilaga 5. Bostaden Umeå AB:s fjärrvärmeförbrukning Melonen 4 

Fjärrvärme: , Normalårsjusterad förbrukning, Fastighet: melonen 4* 

     
Namn 2011 2012 2013  

Fjärrvärme     

Jan 135345,5 130136,13 126155,25  

Feb 117949,14 112239,59 115782,74  

Mar 109355,12 112212,46 0,  

Apr 84714,31 80335,43 0,  

Maj 53577,3 59404,57 0,  

Jun 35757,55 28530,66 0,  

Jul 16141,52 25863,11 0,  

Aug 36554,28 30056,51 0,  

Sep 59539,51 52532, 0,  

Okt 83143,81 78338,3 0,  

Nov 105039,32 104336,72 0,  

Dec 121184,86 115691,38 0,  

Fjärrvärme Melonen 4     

Jan 135345,5 130136,13 126155,25  

Feb 117949,14 112239,59 115782,74  

Mar 109355,12 112212,46 0,  

Apr 84714,31 80335,43 0,  

Maj 53577,3 59404,57 0,  

Jun 35757,55 28530,66 0,  

Jul 16141,52 25863,11 0,  

Aug 36554,28 30056,51 0,  

Sep 59539,51 52532, 0,  

Okt 83143,81 78338,3 0,  

Nov 105039,32 104336,72 0,  

Dec 121184,86 115691,38 0,  

Fjärrvärme Melonen 4, 001     

Jan 19335,07 18590,88 18022,18  

Feb 16849,88 16034,23 16540,39  

Mar 15622,16 16030,35 0,  

Apr 12102,04 11476,49 0,  

Maj 7653,9 8486,37 0,  

Jun 5108,22 4075,81 0,  

Jul 2305,93 3694,73 0,  

Aug 5222,04 4293,79 0,  

Sep 8505,64 7504,57 0,  

Okt 11877,69 11191,19 0,  

Nov 15005,62 14905,25 0,  

Dec 17312,12 16527,34 0,  

Fjärrvärme Melonen 4, 002     

Jan 29002,61 27886,31 27033,27  

Feb 25274,82 24051,34 24810,59  

Mar 23433,24 24045,53 0,  

Apr 18153,07 17214,73 0,  

Maj 11480,85 12729,55 0,  

Jun 7662,33 6113,71 0,  

Jul 3458,9 5542,1 0,  
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Aug 7833,06 6440,68 0,  

Sep 12758,47 11256,86 0,  

Okt 17816,53 16786,78 0,  

Nov 22508,43 22357,87 0,  

Dec 25968,19 24791,01 0,  

Fjärrvärme Melonen 4, 003     

Jan 19335,07 18590,88 18022,18  

Feb 16849,88 16034,23 16540,39  

Mar 15622,16 16030,35 0,  

Apr 12102,04 11476,49 0,  

Maj 7653,9 8486,37 0,  

Jun 5108,22 4075,81 0,  

Jul 2305,93 3694,73 0,  

Aug 5222,04 4293,79 0,  

Sep 8505,64 7504,57 0,  

Okt 11877,69 11191,19 0,  

Nov 15005,62 14905,25 0,  

Dec 17312,12 16527,34 0,  

Fjärrvärme Melonen 4, 004     

Jan 19335,07 18590,88 18022,18  

Feb 16849,88 16034,23 16540,39  

Mar 15622,16 16030,35 0,  

Apr 12102,04 11476,49 0,  

Maj 7653,9 8486,37 0,  

Jun 5108,22 4075,81 0,  

Jul 2305,93 3694,73 0,  

Aug 5222,04 4293,79 0,  

Sep 8505,64 7504,57 0,  

Okt 11877,69 11191,19 0,  

Nov 15005,62 14905,25 0,  

Dec 17312,12 16527,34 0,  

Fjärrvärme Melonen 4, 005     

Jan 29002,61 27886,31 27033,27  

Feb 25274,82 24051,34 24810,59  

Mar 23433,24 24045,53 0,  

Apr 18153,07 17214,73 0,  

Maj 11480,85 12729,55 0,  

Jun 7662,33 6113,71 0,  

Jul 3458,9 5542,1 0,  

Aug 7833,06 6440,68 0,  

Sep 12758,47 11256,86 0,  

Okt 17816,53 16786,78 0,  

Nov 22508,43 22357,87 0,  

Dec 25968,19 24791,01 0,  

Fjärrvärme Melonen 4, 006     

Jan 19335,07 18590,88 18022,18  

Feb 16849,88 16034,23 16540,39  

Mar 15622,16 16030,35 0,  

Apr 12102,04 11476,49 0,  

Maj 7653,9 8486,37 0,  

Jun 5108,22 4075,81 0,  

Jul 2305,93 3694,73 0,  

Aug 5222,04 4293,79 0,  

Sep 8505,64 7504,57 0,  
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Okt 11877,69 11191,19 0,  

Nov 15005,62 14905,25 0,  

Dec 17312,12 16527,34 0,  

 

  



Renovering av miljonprogrammet till Umeå kommuns nybyggnadskrav för energianvändning 

 

1 
 

Bilaga 6. WSP:s energiberäkningar av kv. Melonen. 
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Bilaga 7. Kostnadskalkyl enligt Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 

Kostnadsbesparingar beräknade med Sveriges Tekniska Forskningsinstituts (SP) 

kostnadskalkyl [1]. Beräkningar anpassade efter kvarteret Melonen. Redan vid 5 kWh/m2, år 

energibesparing är det en kostnadseffektiv affär att göra byggnaden lufttät, se figur 1.  Med 

beräkning enligt SP:s kalkylsiffror på en besparing med 55 kWh/m2, år blir besparingen 52 

kr/m2, år. Se figur 2.

 

Figur 1. Kostnadskalkyl lufttäthet 5kWh/m2, år minskad energiåtgång. 
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Figur 2. Kostnadskalkyl lufttäthet 55kWh/m2, år minskad energiåtgång. 

Referenser 
[1] Sandberg P-I, Sikander E, Wahlgren P, Larsson B. (2007). Lufttäthetsfrågorna i 

byggprocessen – Etapp B. Tekniska konsekvenser och lönsamhetskalkyler.  

SP rapport 2007:23 


