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”Och nybyggarens yxa högg, i trädrot och gren, i timmer och tilja, i knagg och kvist i 

stock och sparre, i fotträ och bjälke, i slana och stängsel. Tillansande och rödjande och 

spräckande gick den fram. Det var fällyxan med det långa skaftet och det tunna bladet, 

som gick djupt in i trädets stam och högg stubbens hjässa jämn. Det var skrädyxan med 

det korta skaftet och det breda bladet, som fick spånorna att flyga från stock och slana, 

och det var bålyxan med den tunga hammaren och det tjocka bladet, som tvingade sig in i 

trädet med sin trubbiga nos och spräckte kubbar och läkter. Och det var den lätta, 

kortskaftade handyxan som svingades med ena handen och beredde väg bland buskar och 

ris och snärjen. Det var breda huggjärn och smala, tunna och tjocka, lätta och tunga. 

Och ekot av yxornas ljud, som hördes från stranden av sjön Ki-Chi-Saga från tidiga 

morgontimmen till sena kvällstimmen, var det nya fredliga ljudet som hade inträngt i det 

vilda landet. 

   Med yxan som främsta verktyg, med yxan först och med yxan sist, restes det nya 

hemmet” 

  

Ur Vilhelm Mobergs ”Nybyggarna” 
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Sammanfattning 

 

I en tid där vår miljömedvetenhet och vårt energianvändande får allt större utrymme ställs 

allt högre krav på de alla de material som vi använder oss av. Ett område där 

energianvändandet har fått allt mer fokus är byggbranschen. Med EU:s direktiv 

2002/91/EG blir kravet på att våra byggnader ska vara energieffektiva allt större. 

Även timmerhuset som har tusenåriga traditioner måste klara de energikrav som vi har på 

2000-talet. Boverket har utifrån direktivet fastställt nya krav som säger att hus belägna i 

den norra klimatzonen får ha en lägsta energianvändning av 130 kWh/år och 110 kWh/år 

i den södra. 

    

Endast 8” timmerhuset beläget i den södra klimatzonen klarar Boverkets krav på 110 

kWh/år.  

 

Uppsatsen analyserar fem energisparande åtgärder: 

 

• Användning av grövre timmer 

• Utvändig tilläggsisolering 

• Invändig tilläggsisolering 

• Invändig tilläggsisolera av den norra väggen samt endast på de ställen där 

timmerväggen ändå inte kommer att vara synlig: 

- Badrum 

- Kök 

• Dubbel timmervägg med isolering emellan 

 

 

 

 

Nyckelord 

Timmerhus, energianvändning, energiberäkning 
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Abstract 

In a time where our environmental awareness and our use of energy gets more and more 

attention, grows the demand requirements on all the materials that we use. An area where 

the focus on etc the energy consumption has increased is the construction industry.  With 

EU´s directive 2002/91/EG the demand energy efficient requirements gets even higher. 

Even the timberhouse that has traditions for over a 1000 years has to make the demand 

requirements that we have in the 21-century. Boverket has on the basis of the directive 

established new demands that say that houses located in the northern climate zone gets to 

have a maximum energy consumption of 130 kWh/year and 110 kWh/year in the 

southern climate zone. 

 

Only the 8” timberhouse located in the southern climate zone made the demand 

requirements on 110 kWh/year.  

 

The report analyses five different energy saving alternatives; 

 

• Use of rougher timber 

• Externally addition isolation 

• Internally addition isolation 

• Internally addition isolation of the northern wall and only on thoose walls where 

the timberwall neverhteless is gonna be visible: 

- Bathroom 

- Kitchen 

• Doubble timberwall with isolation inbetween 
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Förord 

 

Denna rapport är ett examensarbete för högskoleingenjörsutbildningen Byggnadsingenjör 

– Inriktning arkitektur och miljöanalys vid Högskolan i Gävle. 

 

Den har kommit till som en följd av mitt intresse för timmerhus och byggnaders 

energianvändning.    

 

Ett stort tack till alla ni som gjort det möjligt att färdigställa denna rapport. Framförallt 

vill jag tack min handledare Tony Björklund som ställt upp trotts att han hunnit bli 

pensionär. Vill även tacka min externa handledare Jan Lindell på Lima Timmerhus AB 

som ställt upp och svarat på alla frågor. Samt ett stort tack till familj och vänner som hela 

tiden stöttat och pushat under arbetets gång.  

 

 

 

 

………………………….. 

Anna Ädling 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Intresset för timmerhus väcktes då jag under mitt sista år på Högskolan i Gävle, på 

Byggnadsingenjörsprogrammet, fick ett erbjudande om en anställning på ett 

timmerhusföretag uppe i Dalarna. Där fick jag vara med om att hjälpa blivande 

timmerhusägare att forma sina drömhus, men även följa arbetsprocessens gång. Jag insåg 

att ett timmerhus är mer ett konstverk än bara ett vanligt hus. 

 

Min intention med detta arbete var att få en större överblick över timmerhustillverkningen 

och dess historia, som hjälp till mitt vidare arbete med timmerhus. Min tanken är också 

att delar ur detta arbete ska kunna användas som informationsmaterial till blivande 

timmerhusägare.   

   Efter att ha tagit del av de nya energikraven har jag också funderat över timmerhusets 

framtid. Kommer det bli omöjligt att fortsätta med timmerhustillverkningen då vi kanske 

har att vänta oss ännu strängare energikrav? På vilka olika sätt kan man lösa problemet, 

hur mycket av huset tvingas man att förstöra estetiskt för att klara kraven? Behövs det i 

överhuvudtaget? 

 

Dessa är några av de frågor som jag vill titta närmare på och förhoppningsvis få ett svar. 

 

1.2 Problem 

För många hundra år sedan var timringsstekniken den mest brukbara då det gällde 

husbyggnad uppe i norden. Det fanns gott om material med skogen inpå knutarna och det 

var ett relativt billigt sätt att skaffa sig bostad om man hade tillgång till skog, som 

bybefolkningen i regel hade. Idag förhåller det sig inte alls på samma sätt, nya och 

billigare metoder har kommit och arbetskraften är svår att finna vilket avspeglar sig i att 

priserna ligger mycket högre än för ett, idag, vanligt ”regelhus”. Att köpa ett timmerhus, 

är nu en mycket stor investering. 

 Dock har timmerhusen blivit allt mer populära och fler och fler timmerhusföretag 

börjar återigen etablera sig på marknaden.  

  

 



 2 

 

Då allt högre krav ställs på vår energianvändning och nya krav ställs på våra hus får 

timmerhusen allt svårare att hänga med i utvecklingen. Det är trots allt en 

månghundraårig produkt som nästan fortfarande ser ut som den gjorde då man först 

började med timmerhustillverkningen. De nya energikraven har ställt till stora problem 

för timmerhusföretagen, då det praktiskt taget medför att man blir tvungen att 

tilläggsisolera på insidan. Den så attraktiva timmerväggen försvinner bakom ett lager 

isolering, som varken kunder eller tillverkare önskar. 

 

Problemställningar 

• Klarar timmerhusen energikraven? 

• På vilka sätt kan man lösa energifrågan? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att genom fördjupning inom timringstekniken och dess 

historia kunna få kunskapen att synliggöra timmerhusens framtid med tanke på de nya 

energikraven. 

 

1.4 Metod 

För att genomföra uppsatsen kommer jag att göra litteraturstudier samt energiberäkningar.  
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2 Historia 

”I alla tider har vi valt att bygga våra hus med minsta möjliga ansträngning, både fysiskt 

och ekonomiskt. Ända fram till vår tid har det varit liktydigt med att välja 

byggnadsmaterial utifrån vad man har kunnat hitta på byggplatsen eller i den allra 

närmaste omgivningen. I ett skogrikt land som Sverige är trä oftast det självklara valet. 

Trähusbyggandet är ett grundläggande karaktärsdrag i den svenska kulturhistorien.”1 

 

Redan under slutet av 1500-talet och början av 1600-talet började man i Sverige att timra 

med bilat timmer.2 Med hjälp av dentrokronologi (datering av timrets ålder med 

årsringsserier) har det visats att det i Sverige finns byggnader som är mer än 700 år 

gamla. Ett exempel på ett sådant hus är ett kyrkhärbe beläget i Älvdalen i nordvästra 

Dalarna. Härbret har daterats till år 1285 och är därigenom, såvitt man vet, Sveriges 

äldsta träbyggnad. Ett annat känt gammalt timmerhus är den så kallade Ornässtugan som 

byggdes mellan åren 1504 - 1506. Ornässtugan blev Sveriges första historiska 

minnesmärke, då det var ifrån denna gård som Gustaf Wasa flydde år 1520 ned hjälp av 

Barbro Stigsdotter.   

 
 Kyrkhärbret i Älvdalen. Känt som Sveriges äldsta trähus.3 

 

 En svårighet med datering av timmerhus är bl.a. att de är väldigt lätta att flytta. De kan 

i sin nya placering få ett annat användningsområde; t.ex ett härbre blir hölada. För det 

andra kan virket i timmerhus återanvändas i andra byggnader efter större eller mindre 

omhuggning. För det tredje brukar de knuttimrade husens syllar placeras på hörnstenar 

eller stenrader, varför byggnaderna inte efterlämnar några säkra spår då de flyttats.  

Stengrunder som påträffats vid arkeologiska utgrävningar utgör därför inga säkra 

                                                      
1 Aronsson, s.8 
2 Werne, s.123 
3 Föreningen Svenska Timmerhus - http://www.svenskatimmerhus.com/new/images/harbret/1.jpg 
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indikationer på att det stått ett timmerhus just där, eftersom det också kan ha burit 

skiftesverks-, korsvirkes- eller flätverkshus.4 Det torde finnas en rad olika orsaker till 

varför husen har bevarats så länge, några av dessa kan vara att man använt sig av bra 

timmer, skickligt hantverk och inte minst att man tagit väl hand om sina hus genom åren.5  

 

Timmerbyggnadsepoken ebbade ut omkring sekelskiftet 1900 då allt fler sågverk 

etablerades som kunde erbjuda sågade och hyvlade trävaror till bra priser. Man började 

därför bygga hus med regelstommar istället för timmerstommar. På 1950-talet började 

antalet nybyggda timmerhus att öka igen, men då främst som mindre villor och 

fritidshus.6 

                                                      
4 Rosander, s.9 
5 Föreningen Svenska Timmerhus 
6 Föreningen Svenska Timmerhus  



 5 

 

3 Konstruktionen, då och idag 

Mycket inom timringstekniken glömdes tyvärr bort under de år då intresset var litet. 

Tillverkningen idag sker delvis manuellt och även med vissa, väldigt få, traditionellt 

huggna knutningar, i jämförelse med de ca 250 knutvarianter som funnits förr.7 

Knutningarna har utvecklats under mer än tusen år. Varje tid, och i viss mån varje 

landsände, hade sin speciella knut. Hur gammalt ett timmerhus är kan knutens utformning 

ofta ge ledtrådar till.8  

 Timringskonsten kom till Sverige för ca tusen år sedan. Den kom österifrån och ju 

längre västerut den nådde desto mer förfinades den. Från början var knuten mycket enkel. 

Ett exempel på en sådan enkel knut är den så kallade rännknuten.  

 
Rännknut9 

 

Halsningen, avfasning som matchar de lutande sidorna på stocken, gjordes endast på 

överstockens undre halva och löpte ut till änden av stocken. På understocken gjordes 

endast ett urtag, som matchade överstockens halsning. Senare började man även halsa den 

övre halvan, och fick då sexkantiga knutskallar. För att få väggarna så täta som möjligt 

gjorde man på boningshusen ett långdrag på undersidan av stocken som hade till uppgift 

att hålla isoleringen på plats men även minimera risken för sprickbildning. Med tiden 

förbättrades knuten ytterligare. En sådan förbättring var att hugga en tröskel och 

mossränna i knuten för att öka dess täthet. Man slutade också att halsa ända ut i änden på 

stocken (Dubbelkattsknuten). 

 

 

                                                      
7 Rosander, s.7 
8 Håkansson, s.16 
9 Jansson, s.14 
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                   Dubbelkattsknut                                                                   Enkelkattsknut10 

 

 Ett annat problem som rättades till var det att stockarna gärna vred på sig. I både 

rännknuten och dubbelkattsknuten håller understocken ett stadigt tag om överstocken, 

men i den senare utvecklade enkelkattsknuten håller överstocken även ett litet tag om 

understocken. Knuten är mycket tidsödande att arbeta fram, men är den tätaste och 

används därför idag oftast vid timring av boningshus. Till enklare hus använder man sig 

fortfarande av rännknuten.11 Enkelkattsknuten har använts från norra Svealand och uppåt 

i Sverige. Möjligen skapad under 1400-talet i sydöstra Dalarna. Andra namn på knuten är 

enkelkantsknut, låsknäppa eller Leksandsknut.12 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knutens olika delar.13 

                                                      
10 Ib, s. 15 
11 Ib, s.14 
12 Dravnieks, s. 81 
13 Jansson, s.10 
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Förr var det ultimata tillvägagångssättet att hugga timret på vintern, innan saven började 

stiga i träden, för att sedan barkas på våren. Under sommaren lät man virket ligga och 

torka. Stockarna torkades så länge så att risken för sprickbildning minimerades.14  Idealet 

för att få en riktigt tät knut är att använda helt torrt virke som inte krymper. För att få ett 

riktigt tätt långdrag ska man däremot helst använda helt färskt, mjukt och följsamt virke. 

Man måste alltså kompromissa.15 För ytterligare styrning av sprickbildningen spräckte 

man med yxan ett längsgående spår i stocken, som förutom att förhindra sprickbildning 

hade två andra funktioner. Draget, det långsgående spåret, skulle vara utfört så att två 

skarpa kanter bildades som med de övre stockarnas tyngd tätade mot underliggande 

stockar samt även att i det hålrum som bildades mellan stockarna lades ett tätningslager, 

som även tjänade som värmeisolering.  När sen hösten kom timrades stommen till huset 

upp och taket lades på. Under vintern/våren fick huset ”sätta sig” (sjunka ihop med hjälp 

av tyngdkraften från ovan liggande stockar samt av snö), och först sommaren därpå satte 

man in dörrar och fönster. Om det på den plats huset skulle stå inte fanns tillgång till 

timmer, kunde man först timra upp huset på en provisorisk plats, för att sedan ta isär det 

och timra upp det igen på den avsedda platsen. Av detta förstår man att tiden för att 

slutföra ett hus kunde variera kraftigt, allt mellan 2 år till ca 5 år eller längre.16 

 

 

 
 Draget går längsmed stocken17. 

 

 

 

                                                      
14 Eriksson, J-A. Äkta svensk hantverkstradition - http://www.tematra.se/files/Akta%20svensk.pdf 
15 Jansson, s.13 
16 Eriksson, J-A. Äkta svensk hantverkstradition - http://www.tematra.se/files/Akta%20svensk.pdf 
17 Jansson, s. 38 
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Vad gäller genomförandetiden är den mycket kortare idag än mot hur det var förr. Ett 

timmerhus på ca 100 m2 i ett plan timras på ca 6-8 veckor av tre timmermän. Därtill bör 

för rättvisans skull även tillräknas tork- och kapningstid samt även den tid som går åt till 

att plocka isär huset på tillverkningsplatsen och att resa upp det igen på avsedd plats. Med 

dagens teknik är det bara frågan om ett par veckor. 

 

Timmerhuset konstruktion där väggarna ”knutits” ihop i varandra, har visat sig vara en 

överlägsen konstruktion för att klara jordbävningar.18 Timmerhuset har också goda 

egenskaper vad gäller ljudisolering. 

 

                                                      
18 Eriksson, J-A. Äkta svensk hantverkstradition - http://www.tematra.se/files/Akta%20svensk.pdf 
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4 Material 

4.1 Materialval då 

Vad gäller valet av material sågs det som en fördel att använda kärnfura för dess 

hållbarhet, men också gran användes då det ansågs ha en bättre isoleringsförmåga 

(kärnved är benämningen på den del av trädet som innehåller kåda). Kärnfuran skulle 

helst vara kvistfri och andelen kärna skulle utgöra stockens hela tvärsnitt då den yttre 

delen av stocken, splintveden, är mjukast och därför också lättast spricker, men även för 

att kärnveden i fura är naturligt impregnerat av sitt höga hartsinnehåll. 

 Tyvärr var det sällan som man hade tur att hitta timmer med tillräckligt stor andel 

kärnved. Men man tillgrep olika knep för att höja andelen kärnved i timret, man hjälpte 

naturen på traven. Det kunde gå till så att toppen på furan kapades och bara några få 

grenar högst upp sparades. Därefter bläckades (avskalning av bark) barken bort i en skåra 

längs hela stammen och lät tallen stå på detta sätt i ett par års tid. Grenarna såg till att 

kådan steg upp i trädet för att försöka självläka. På detta sätt blev andelen kärnved av 

stammens tvärsnitt stor. 19 

 

Som isolering mellan stockarna användes det traditionellt allmänt förekommande 

materialet väggmossa. 

  

4.2 Materialval idag 

Valet av material har inte ändrats mycket genom åren, det som har förändrats är tekniken 

att kunna finna de träd man söker, och sättet som används för att styra trädets torkning. 

 

Det har i alla tider varit svårt att hitta träd som är fullkärnade, och med dagens skogsbruk 

finns det nästan inga. Då den erfarenhetsmässigt bästa kvaliteten på virke är näst intill 

helt omöjlig att få tag på så strävar istället man efter att använda sig av senvuxen fura och 

gran. Med senvuxen menas träd som vuxit sakta och därmed har täta årsringar. För att få 

ut de dimensionerna man använder (ca 5”-8” tum) krävs att ett senvuxet träd minst är 120 

år gammalt. 

                                                      
19 Ib 
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 Det är numera sällan som man låter timret självtorka. Istället använder man mekaniska 

torkar där man har full kontroll över timret och dess fuktighetsgrad. Önskvärd fukthalt i 

dagens timmer är ca 15-20 % RF. Dock gör inte detta att man kan kontrollera 

sprickbildningen i timret, utan man måste använda sig av den gamla tekniken och gör ett 

sk. drag. Vad gäller dagens isoleringsmaterial används moderna material som sten- och 

glasull. Vissa tillverkare använder sig också av naturligare material som fårull och lin 

som drevmaterial. Dessa material har förutom goda isoleringsegenskaper visats vara 

beständiga mot fukt. 20  

  

                                                      
20 Ib 
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5 Timmerhusets delar och begrepp 

- Jag har nyss slagit i den sista dymlingen och nu ska jag bila de sista stockarna till 

röstet. Sen måste jag göra klart gåterna. 

 

Många av de begrepp som används i timringskretsar kan vara mycket svårbegripliga. 

Nedan följer därför en lista som beskriver de flesta av just dessa begrepp. 

 

Bila 

En speciellt utformad yxa (yxan har en lång 

rundad eller rak egg) som anpassar sig väl till 

timringsarbetet och som är ett ovärderligt 

verktyg för en timrare. 

 

Dymling 

En träplugg med uppgift att förhindra att 

stockarna vrids och förskjuts i sidled och 

längdled. Dymlingen slås i förborrade hål och 

förenar stockarna två och två.                                                                                                                             
                                                                                                                              Placering av dymlingar21 
Gåt 

En styrregel som är formad som ett T. Denna har till uppgift att låsa 

stockändarna i dörr- och fönsteröppningar. Den placeras in i ett så 

kallar gåt spår som är sågat i stockändarna. Kan även kallas svärd, 

fjäder eller bettskida.  

 

Hak                                                                                                                                                                    

Urtaget som görs i både över- och understock.                                      

                                    

Halsning                                                                                      Gåtens utseende och placering22 

Avfasning som matchar de lutande sidorna på haket. 

 

Katt 

Ett urtag innanför tröskeln som gör det möjligt att få en stadig och vindtät knut. 

                                                      
21 Jansson, s.40 
22 Ib, s. 47 
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Knut 

En vinkelrät sammanfogning av timmerstockar. 

 

Laxa 

Att göra en sammanfogning av bjälkar med en tapp som kan liknas vid en laxstjärt. 

 

Långdrag 

En ränna på undersidan av stocken (ej på den nedersta stocken) som har till uppgift att 

hålla isoleringen på plats och att hindra vatten från att komma in mellan stockarna. Kan 

även kallas drag, mossfaret, stockdrag eller såt. 

 

Mossränna 

En urhuggning på insidan av understockens hak som gör det möjligt att isolera där. 

 

Rafter 

Takreglar som vilar mot åsarna och väggbandet och som taket spikas fast i. Dessutom 

hjälper de till att fördela tyngdkraften från taket till långsidesväggarna så att dessa 

belastas lodrätt och blir täta. Kan även kalla högben. 

 

Röste 

De triangelformade gavelspetsen som inte har några knutar. Kan även kallas gavelröste 

eller takröste. Röstmodern är den sist inknutade stocken på kortsidesväggen och blir 

därför även den första stocken i röstet. På röstmodern ligger hönan och allra högst upp i 

röstet ligger tuppen. 

 

Skräda 

Att med yxan (bilan) tälja stockytan slät. Förr skrädde man för att göra stockarna så släta 

som möjligt. På dagens timmerhus skräder vi för att skapa liv i väggytan. Kan även kallas 

bilning. 

 

Syll 

De understa stockarna på timmerstommen som tillsammans utgör syllvarvet. Syllen kan 

även kallas för tomtstock. 
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Tvärbjälke 

En mellan väggbanden inlaxad bjälke som ska hindra långsidesväggarna från att tryckas 

ut av de krafter som rafterna orsakar. 

 

Väggband 

Den översta stocken på långsidesväggen.  Kan även kalls hammarband, överliggare eller 

remstycke. 

 

Åsar 

Rundtimmerstockar som bär upp taket. Åsen görs i rundvirke, eftersom detta är 

bärkraftigare än en sågad bjälke med samma grovlek.23 

 

 
 Timmerhusets olika delar.24 

 

 

                                                      
23 Ib, s.10 
24 Ib, s.11 
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6 Trä, ett ”levande” material  

Trä är ett mångsidigt material som används inom många olika områden vid husbyggnad; 

stomkonstruktioner, ytter- och innerväggsbeklädnader, inredningar, formar, ställningar 

m.m. 

 

Trä är ett levande material i den meningen att dess egenskaper påverkas av omgivningen, 

även efter det att ett träd har avverkats. Egenskaperna varierar också från växtplats till 

växtplats, inom samma växtplats, inom samma träd o.s.v. Man får även räkna med 

förhållandevis stora variationer inom samma träslag. 

I ett träds tvärsnitt kan urskiljas två olika sorters ved, kärnved och splintved. Kärnveden, 

som består av döda celler, börjar först bildas efter ca 30 år. Kärnbildningen innebär att 

transportvägarna i veden blockeras, varför kärnveden inte längre deltar i 

transportprocessen.  Hos vissa träslag, t.ex. furu och ek, inlagras samtidigt i kärnan olika 

extraktiva ämnen såsom kåda och olika fungicider (svampdödande ämnen), vilka bl.a. 

ökar träets beständighet.25 Splintveden, som omger kärnveden, innehåller till skillnad från 

kärnveden en del levande celler, och det är därför splintveden står för näringstransporten 

från rot till blad.26 

   Ett karakteristiskt kännetecken för veden är årsringarna. Hos barrträden är 

sommarvedens ringbredd någorlunda konstant, medan vårvedens ökar med gynnsammare 

växtvillkor. Breda årsringar hos barrträd innebär alltså högre halt vårved och lägre 

densitet och hållfasthet. 27  

   Styrkan hos trä påverkas av virkets fuktighet, temperatur och tiden det belastas. Ett 

torrare virkesstycke är starkare än ett fuktigare och ett kallare är starkare än ett varmare. 

 

                                                      
25 Bjurström, s.365 
26 Wikipedia  
27 Bjurström, s.366 
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Trädets delar och uppbyggnad28. 

 

Trä är ett anisotropt material, vilket innebär att dess egenskaper är olika i olika riktningar, 

det är även ett hygroskopiskt material, dvs. det har förmågan att uppta och avge fukt. 29 

Detta innebär att ett timmerhus kan ta upp fukt ur inomhusluften för att senare avge när 

luften har en lägre relativ fuktighet.  

 Om fuktinnehållet i trä överstiger fibermättnadspunkten, den punkt då en cellvägg i ett 

träd inte kan ta upp mer vatten, varken krymper eller sväller det när fuktkvoten (mängden 

vatten i ett material i relation till mängden torrt material) ökar. Under 

fibermättnadspunkten krymper däremot trä när fuktkvoten minskar och sväller när 

fuktkvoten ökar. Rörelsen är proportionell mot förändringen av fuktkvoten, dock är 

fuktrörelserna olika stora i olika riktningar.30  

 

Riktning Procent 

Tangentiell ca 8 

Radiell ca 4 

I fiberriktningen ca 0,4 

Volymändring ca 12 
 

Fuktrörelser hos furu och gran i procent mellan fibermättnadspunkten och absolut torrt trä.31 

  

                                                      
28 Hameury, s.7 
29 Fröbel,; Beyer, s.8 
30 Träguiden 
31 Ib 
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Vad gäller brand är inte trä ett så dåligt material som många kan tro. Dock är finfördelat 

och tunt trä lättantänt och brinner snabbt, trä i grövre dimensioner (exempelvis timmer) är 

svårare att antända och brinner långsamt. Fuktkvot, densitet och ytråhet har också 

inverkan på förbränningen. Vid brand bildas ett kolskikt på träet. Innanför kolskiktet 

påverkas träet av den förhöjda temperaturen, men innanför detta skikt, som bara är några 

millimeter tjockt, har träet i stort sett normal temperatur och de flesta egenskaperna 

påverkas inte. Av denna orsak behåller träkonstruktioner sin bärförmåga under relativt 

lång tid. Obehandlat trä uppfyller det brandtekniska kravet på ytskikt klass III. Högre 

ytskiktsklass kan uppnås genom kemisk brandskyddsbehandling.32  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
32 Träguiden 
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7 Energianvändning och kostnader 

När man läst igenom föregående kapitel och tänker energisparande är nog inte kopplingen 

timmerhus = energisparande det första man tänker på. Detta kan nog i mångt å mycket 

vara sant, det finns många fler hus varianter som är mer energisnåla än timmerhus, men är 

det verkligen så dåligt som vi tror? – Ett gammalt timmerhus utan någon som helst 

invändig isolering. Kan det verkligen vara nått att ha? Många människor har på senare 

tid allt mer fått upp ögonen för energisparande åtgärder, både vad gäller enklare 

produkter ända upp till mer komplicerade produkter så som hus. Men hur är det då med 

timmerhus, är dom en energisparandekatastrof eller är det kanske inte så dåligt som man 

tror?  

 

7.1 De nya energikraven 

EU antog i december 2002 ett direktiv (2002/91/EG) om byggnaders energiprestanda. I 

Sverige trädde lagen i kraft först den 1 oktober 200633. Direktivet syftar till att 

effektivisera energianvändningen i byggnader och därigenom minska utsläpp av 

klimatpåverkande växthusgaser. De flesta byggnader omfattas av direktivet dock inte alla. 

De som berörs är villor, flerbostadshus, skolor, kontor, sjukhus, butiker, hotell, 

restauranger, bad, sport- och idrottsanläggningar. Undantagsfallen är kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelse, byggnader som används för industriella ändamål, kyrkor, 

byggnader som avses användas i högst två år, fristående mindre byggnader (<50 m2), 

fritidshus och försvarets byggnader. 

Direktivet innehåller krav på beräkningsmetodik för byggnaders integrerade 

energiprestanda, minimikrav på energianvändning för nya byggnader och byggnader som 

genomgår större renoveringar, energideklarering av byggnader, regelbunden kontroll 

alternativt rådgivningsinsatser avseende värmepannor och regelbundna kontroller av 

luftkonditioneringssystem.34 

 Skillnaden mellan dagens energikrav och gårdagens kan sammanfattas med att man 

förut hade huvudsakliga krav på beräknad värmeisolering (värmeförlustkoefficient, 

värmeförlust per ytenhet och grad), medan man idag mest ställer krav på uppmätt specifik 

energianvändning. 

 

                                                      
33 Regeringskansliet 
34 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2002/91/EG 
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En byggnads energianvändning kan definieras som den mängd energi som en byggnad 

behöver för uppvärmning av byggnaden, tappvarmvatten, drift av byggnadens 

installationer samt övrig fastighetsel (ej hushållsel).35 

 

Definitionen av byggnadens specifika energianvändning är: 

Byggnadens energianvändning / Atemp  [kWh/m2/år]36 

 

Där Atemp beskriver golvarean i temperaturreglerade utrymmen avsedd att värmas till mer 

än +10 ºC och som begränsas av klimatskärmens insida [m2].37 

 

”Bostäder ska vara utformade så att byggnadens specifika energianvändning högst uppgår 

till 110 kWh per m2 golvarea (Atemp) och år i klimatzon söder och 130 kWh per m2 

golvarea (Atemp) och år i klimatzon norr. För en- och tvåbostadshus med direktverkande 

elvärme som huvudsaklig uppvärmningskälla får byggnadens specifika energianvändning 

högst uppgå till 75 kWh per m2 golvarea (Atemp) och år i klimatzon söder och 95 kWh per 

m2 golvarea (Atemp) och år i klimatzon norr. (BFS 2006:12)” 38 Till klimatzon norr hör: 

Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län, Västernorrlands län, Gävleborgs län, 

Dalarnas län och Värmlands län. Övriga län hör till klimatzon söder. 

 

Den högsta genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten (Um) får för de byggnadsdelar 

som omsluter byggnaden (Aom) inte överskrida 0,50 W/m2 K (BFS 2006:12) 39 

 

Um= Σ (Ui • Ai) + Σ (lk •  ψk) + Σ (χj) 

Aom 

”Som alternativ till kraven i avsnitt 9:2 och 9:3 för byggnader där: 

• golvarean Atemp uppgår till högst 100 m2 . 

•  fönster- och förrarean Af  uppgår till högst 0,20 Atemp och 

• inget kylbehov finns. 

 

 

                                                      
35 Boverket, s. 198 
36 Ib, s. 200 
37 Ib, s. 199 
38 Ib, s.200 
39 Ib, s. 198 
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kan istället följande krav på byggnadens värmeisolering, klimatskärmens täthet och 

värmeåtervinning uppfyllas: 

 

Den högsta värmegenomgångs-

koefficienten (Ui) får, för omslutande 

byggnadsdelar (Aom), inte överskrida 

följande värden: 

I de fall direktverkande elvärme installeras 

som huvudsaklig värmekälla i en- och 

tvåbostadshus skall följande värden inte 

överskridas: 

Utak       0,13 W/m2K Utak        0,08 W/m2K 

Uvägg    0,18 W/m2K Uvägg     0,10 W/m2K 

Ugolv     0,15 W/m2K Ugolv      0,10 W/m2K 

Ufönster  1,3   W/m2K Ufönster  1,1   W/m2K 

Uytterdör 1,3   W/m2K Uytterdör 1,1   W/m2K 

 

Byggnadens klimatskärm skall vara så tät att det genomsnittliga lutläckaget cid +50 Pa 

tryckskillnad inte överstiger 0,6 l/s m2. Där arean Aom ska användas.40  

 

Vad säger då alla dessa siffror? Sammanfattningsvis kan man säga att fokus har flyttats 

från isoleringsvärdet på byggnadsdelarna till istället energianvändning per kvadratmeter 

och år. Det gäller köpt energi för uppvärmning av byggnaden, tappvarmvatten samt el för 

pumpar, fläktar m.m. Hushållselen räknas inte med. Tidigare har de gamla 

energihushållningsnormerna ställt krav på värmegenomgångskoefficienten för 

omslutande byggnadsdelar, lufttäthet och värmeåtervinning på ventilationsluften. 

Timmerhus utan extra isolering har då inte klarat kravet på grund av hög andel väggyta 

med låga isoleringsvärde, utan har specialbehandlats för att klara normen.  

 Enligt de nya kraven ska det på villor, flerbostadshus, skolor m.fl (timmerhus 

inkluderat) göras en energiberäkning och energiförbrukningen ska mätas. Dock gäller inte 

kraven fritidshus. De nya kraven gynnar tvåplanshusen genom att de har en 

energieffektivare form då byggnadens specifika energianvändning beräknas utifrån 

golvarean. Energihushållningskravet blir geografiskt beroende. 

För byggnader under 100 m2 ges en alternativ lösning på U-värdeskravet och 

täthetskravet.41  

 

                                                      
40 Ib, s.202 
41 Tema Trä  
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7.2 Timmerhuset energiegenskaper 

Trä är ett mycket komplicerat material. Till exempel har trä ca 3,5 gånger sämre 

värmeledningstal än mineralull, men ca 35 gånger bättre värmelagringsförmåga än 

mineralull.42 Värmeledningsförmågan varierar också inom träet, då den är större i 

fiberriktningen än vinkelrätt mot fibrerna.43 Ur detta kan man utläsa att en timmervägg 

bör tilläggsisoleras på utsidan så att värmelagringen inåt bibehålls, dock måste 

isoleringen vara så pass tjock att daggpunkten alltid hamnar i isoleringsskiktet och aldrig 

når eller hamnar i anslutning till timmerväggens utsida.   

 Bilden nedan visar skillnaden i värmetransport mellan en massiv respektive en lätt 

vägg. 

 
Utetemperatur och värmetransport genom massiv vägg och lätt regelvägg enligt amerikansk 

forskningsrapport.44 

 

Praktiska erfarenheter har gjort att timmerhus med 8” timmer har fått myndigheternas 

godkännande i både Norge och Finland ur energihushållningssynpunkt, dock kan vi inte 

vänta oss ett sådant erkännande i Sverige då lagarna här inte ser skillnad på hus utan bara 

ser till energianvändningen. Det bör dock påpekas att ett timmerhus som inte  

tilläggsisoleras vare sig på insidan eller på utsidan har god energihushållning med 

kommer aldrig att bli ett superenergisnålt hus.45  

                                                      
42 Etik & Energi 
43 Träguiden  
44 JiLU – Företagande och Utbildning 
45 Föreningen Svenska Timmerhus,. s.45 - http://www.svenskatimmerhus.com/new/docs/ext/Bygguiden_www.pdf 
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8 Resultat energiberäkning del - 1 

Byggnadens energianvändning BBR:s krav 

Klimatzon norr   6” 144 kWh/m2, år 130 kWh/m2, år 

                            8”    135 kWh/m2, år 130 kWh/m2, år 

Klimatzon söder 6” 137,3 kWh/m2, år 110 kWh/m2, år 

                            8” 109,6 kWh/m2, år 110 kWh/m2, år 

 

 

Um 

6” 0,32 W/m2k 

8” 0,29 W/m2k 

 

 

Som resultaten ovan visar så är det endast ett av de fyra alternativen som klarar kravet 

från BBR. Dock klarar de två olika timmerväggarna kravet på max 0,50 W/m2k för det 

byggnadsdelar som omsluter byggnaden. 
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9 Diskussion 

Vad kan man då göra för att minska energianvändningen? Nedan följer 5 alternativ med 

beräknade dimensioner och energianvändningar (bilaga 2). 

 

• Användning av grövre timmer 

• Utvändig tilläggsisolering 

• Invändig tilläggsisolering 

• Invändig tilläggsisolera av den norra väggen samt endast på de väggar där 

timmerväggen ändå inte kommer att vara synlig: 

- Badrum 

- Kök 

• Dubbel timmervägg med isolering emellan 

 

Användning av grövre timmer 

Som resultaten under kap. 8 visar, är det endast alternativet 8” i klimatzon söder som 

klarar kravet från BBR. Resultat från beräkningar i bilaga 2 visar att tjockleken på timret 

måste vara minst 250 mm för att klara kravet i den norra zonen. Jämfört med 8” timmer 

är det bara en lite ökning på 5 cm som behövs. Denna ökning gör att man får ”behålla” 

timmerväggens båda sidor, dock ökar priset. Den ökade tjockleken på timret ökar även 

den genomsnittliga diameter på stocken, vilket gör att urvalet av timmer minskar. 

 

Utvändig tilläggsisolering 

Med tilläggsisolering minskar man ytterväggens U-värde markant, vilket därför är en 

mycket vanlig åtgärd på ”andra” hus, då det är en relativt enkel åtgärd som även kan 

göras i efterhand då man slipper röra husets insida. Med denna åtgärd mister man den fina 

fasaden, men behåller den gedigna timmerväggen. Med detta alternativ bevarar man även 

träets värmelagringsfunktion inåt. 

   Med denna lösning försvinner alltså timmerfasaden. Och då en av de större 

anledningarna till att man bygger i timmer torde vara för just den fina fasaden borde detta 

vara ett mindre attraktivt alternativ. 
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Nedan följer en tabell som visar hur tjock isoleringen måste vara för att klara kraven i 

respektive zon. Dessa resultat gäller även för invändig tilläggsisolering: 

 

Tilläggsisoleringens tjocklek 

Klimatzon norr   6” 22 mm 

                            8”    8 mm 

Klimatzon söder 6” 8 mm 

                            8” Kravet klaras utan extra isolering 

 

I denna beräkning har jag endast sett till energianvändandet, ej till daggpunktens 

placering i väggen. 

 

Invändig tilläggisolering 

Med invändig tilläggsisolering tappar man den på insidan fina timmerväggen och man 

förlorar fördelen med träets värmelagringsförmåga. I valet mellan denna lösning och den 

utvändiga tilläggsisoleringen är det endast ägaren själv som kan välja utifrån det han/hon 

tycker och värdesätter då det dimensionen på tilläggsisoleringen blir den samma. Dock 

finns det idag många olika material på marknaden som kan fungera som ett komplement 

till den invändiga timmerväggen, bland annat timmerpaneler som färdigt uppsatt ser ut 

som en timmervägg. Dock blir aldrig resultatet lika bra som originalet utan en uppenbar 

imitation. 

 

Invändig tilläggsisolering i kök och badrum, samt av vägg mot norr 

Som ett alternativ till föregående punkt kan man välja att tilläggsisolera endast på vissa 

ställen, lämpligt då på de väggar som ändå kommer att kläs med andra material, t.ex. kök 

och badrum samt den yttervägg som vätter mot norr. Dock är det sällan att dessa täcker 

stora ytor av ytterväggarna, och U-värdes minskningen kommer därför inte bli allt för 

stor, men i flera fall tillräckligt. Minskningen av energianvändningen redovisas i tabellen 

nedan: 

 

Efter tilläggsisolering Innan tilläggsisolering BBR:s krav 

Klimatzon norr   6” 135,3 kWh/m2, år 144 kWh/m2, år 130 kWh/m2, år 

                            8”    129 kWh/m2, år 135 kWh/m2, år 130 kWh/m2, år 

Klimatzon söder 6” 109,6 kWh/m2, år 137,3 kWh/m2, år 110 kWh/m2, år 

                            8” 105,1 kWh/m2, år 109,6 kWh/m2, år 110 kWh/m2, år 
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Som tabellen visar så medför denna åtgärd att tre av de fyra alternativen klarar kravet i 

jämförelse med ett av fyra innan åtgärden. 

 

 

Dubbel timmervägg med emellanliggande isolering 

Med denna lösning får man timmervägg både exteriört och interiört och man får även ett 

bra U-värde. , dock kan den tjocka väggen leda till minskat ljusinsläpp. I tabellen nedan 

visas hur energianvändningen förändrats jämfört den ”vanliga” timmerväggens värden:  

 

Efter tilläggsisolering Innan tilläggsisolering BBR:s krav 

Klimatzon norr   6” 118,3 kWh/m2, år 144 kWh/m2, år 130 kWh/m2, år 

                            8”     116,4 kWh/m2, år 135 kWh/m2, år 130 kWh/m2, år 

Klimatzon söder 6” 97 kWh/m2, år 137,3 kWh/m2, år 110 kWh/m2, år 

                            8” 95,7 kWh/m2, år 109,6 kWh/m2, år 110 kWh/m2, år 

 

Som resultaten ovan visar så klarar samtliga väggar BBR:s krav efter åtgärden, dock är 

åtgärden komplicerad och dyr, man får bygga två timmerhus istället för ett (men det ställs 

förstås inga krav på utseendet på de väggytor som inte blir synliga). Det blir även väldigt 

tjocka ytterväggar som kräver många extra byggnadskvadrat, ett problem om byggrätten 

är liten.  
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10 Slutsats  

Om pengar och utrymme inte är något bekymmer är min slutsats att den dubbla 

timmerväggen med ett skikt isolering emellan är det bästa alternativet, man får en ur 

energisynpunkt bra vägg med lågt U-värde. Man utnyttjar även träets 

värmelagringsförmåga (som anses ha mycket stor betydelse för energianvändningen, 

dock har inga säkra belägg kunnat visas).  Om varken plats eller pengar finns är min 

slutsats att det bästa alternativet är att tilläggsisolera i kök, badrum samt på den mot norr 

belägna väggen. Denna åtgärd sänker samtliga, förutom 6”-väggen i den norra zonen, 

alternativ under det ställda kravet. Detta är det bästa alternativet då det är en relativt liten 

åtgärd som lämnar timmerväggens båda sidor, med sina praktiska och estetiska fördelar, 

synliga. 

 

Under arbetets gång med denna uppsats har Boverket 2008-08-27 kommit med förslag på 

förändringar av BBR, där ibland även kap. 9 Energihushållning. Exempel på förändringar 

är bland annat att en tredje klimatzon ska införas. Den nya uppdelningen gör då att 

klimatzon II och III har kvar de gamla kraven på 110 kWh/m2, år respektive  

130 kWh/m2, år och klimatzon I 150 kWh/m2, år. 

 

Klimatzon I:  Norrbottens län, Västerbottens län och Jämtlands län. 
 

Klimatzon II:  Västernorrlands län, Gävleborgs län, Dalarnas län och Värmlands län. 
 

Klimatzon III: Västra Götalands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, 

Östergötlands län, Södermanlands län, Örebro län, Västmanlands län, 

Stockholms län, Uppsalas län, Skånes län, Hallands län, Blekinges län och 

Gotlands län. 
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Bilaga 1 

Energiberäkning – del 1 
 

 

 

 



1 
 

Huset antas vara av enplanstyp på 120 m2 med dimensionerna 10 x 12 m och takhöjden 2,4 m. Huset 
beläget i klimatzon norr antas ligga i Nordmaling och i klimatzon söder i Jönköping. Utifrån de två 
geografiska platserna fås en årsmedeltemperatur (DUT20) för Nordmaling ‐22°C och Jönköping ‐11°C. 

 

 

Nedan följer antagna U‐värden för husets olika byggnadsdelar: 

 

ö 1 /         ö 4      

ö 1,85 /       ö 12    

0,07 /       120    

0,173 /        120    

   



2 
 

U‐värde timmervägg 

d = 150 mm (6”) respektive 200 mm (8”) 

λ = 0,126  /  för furu med densiteten 500 /  och fuktkvoten 10 %. 

6”:       0,13  ,
,

 0,04 1,36 /   

Rsi och Rse står för det inre respektive yttre övergångmotståndet. 

    
,

0,74 /   

För att få fram ett praktiskt tillämpbart U‐värde för beräkningen reduceras U‐värdet med 10 % för 
tung stomme och ytterligare 5 % för timmervägg med isolering mellan stockarna1. 

  0,74 0,9 0,66 0,66 0,95 0,63 /   

8”:      0,13  ,
,

 0,04 1,76 /  

 
,

0,57 /  

  0,57 0,9 0,51 0,51 0,95 0,49 /    

 

Arean för väggarna är  ä 89,6 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Tema Trä – http://www.tematra.se/files/U‐värde%20timmervägg.doc 



3 
 

Grund, Klimatzon norr  

 

Muren består av 250 mm lecablock samt 80 mm frigolit. 

λ 0,2 /  

λ 0,038 /     

 

     0,13  ,
,

 ,
,

 0,14 3,52 /    

  
,

0,285 /    

 sätts till 0,5 /  och luftomsättningen i grunden till 0,3 oms/h. 

      120 0,173 20   415,2 20,7  

      120 0,5 22   1320 60  

     10 0,7 2 12 0,7 2  0,285 22  
           193,1 8,8   

 0,33     0,33  0,3 10 12 0,7 22   

             183 8,3  

0  

415,2 20  1320 60  193,1 8,8  183 8,3   

1280,9 97,1    13,2°    

  
 

 
0,173

20 13,2
20 22

 0,137 /  



4 
 

6” Klimatzon norr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      120 0,07 22  20  352,8  

ä  ä   ä   89,6  0,63 22  20  2370,8  

      120 0,137 13,2  20  545,8  

ö  ö   ö    12 1,85 22  20  932,4  

ö  ö   ö    4 1 22  20  168  

 0,33     

Antal omsättningar per timme   sätts till 0,52 

 0,33     0,33  0,5 10 12 2,4 22  20  1995,9  

6365,7  

   

                                                            
2 Socialstyrelsen – SOSFS 1999:25 (M) http://.sos.se/sosfs/1999_25/1999_25.htm 



5 
 

Med hjälp av ett belastningsdiagram som visar hur husets uppvärmningseffekt varierar under året 
kan man få fram husets energibehov. 

 

0,87 500   0,575 1500   0,3 2000   0,075 1500   

12795,1 /å  

 antas till 4500  3 

12795,1 4500 17295,1 /å  

Då husets area är 120   144 / , å   

   

                                                            
3 Energimyndigheten – http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din‐ovriga‐energianvandning‐i‐
hemmet/Vatten‐och‐varmvattenberedare/ 



6 
 

Grund, Klimatzon söder 

DUT  11 °C 

     120 0,173 20 415,2 20,7   

     120 0,5 11 660 60  

     10 0,7 2 12 0,7 2 0,285 11
96,6 8,8  

 0,33   0,33 0,3 10 12 0,7 11
91,5 8,3  

0 

432,9 97,8 0 

4,4 °  

  
 

 
0,173

20 4,4
20 11

 0,136 /  

 

6” Klimatzon söder  

      120 0,07 11  20  260,4  

ä  ä   ä   89,6  0,63 11  20  1749,9  

      120 0,136 4,4  20  398,2  

ö  ö   ö    12 1,85 11  20  688,2  

ö  ö   ö    4 1 11  20  124  

 0,33   0,33 0,5 10 12 2,4 11 20 1473,1  

4693,8  

0,87 500   0,575 1500   0,3 2000   0,075 1500   

9434,5 /å  

9434,5 4500 13934,5 /å  

Då husets area är 120   116,1 / , å   

   



7 
 

8” Klimatzon norr  

ä 0,49 /       

ä  ä   ä   89,6  0,49 22 20 1844  

Övriga värmeflöden blir dom samma som för 6”. 

5838,9  

0,87 500   0,575 1500   0,3 2000   0,075 1500   

11736,2 /å  

11736,2 4500 16236,2 /å  

Då husets area är 120   135 / , å   

 

8” Klimatzon söder  

ä  ä   ä   89,6  0,49 11 20 1361  

Övriga värmeflöden blir dom samma som för 6”. 

4304,9  

0,87 500   0,575 1500   0,3 2000   0,075 1500   

8652,9 /å  

8652,9 4500 13152,9 /å  

Då husets area är 120   109,6 / , å  

 

 

   



8 
 

Beräkning av Um 

∑ ∑ ∑
 

Köldbryggorna ∑ ∑  försummas. 

6” 

ä 0,63 /        ä 89,6    

ö 1 /         ö 4      

ö 1,85 /       ö 12    

0,07 /       120    

0,173 /        120    

 

∑ 0,63 89,6 1 4 1,85 12 0,07 120 0,173 120 111,8 /   

345,6  

 
111,8
345,6

0,32 /  

8” 

ä 0,49 /        

∑ 0,49 89,6 1 4 1,85 12 0,07 120 0,173 120 99,3 /   

345,6  

 
99,3

345,6
0,29 /  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 

Energiberäkning – del 2 

   



1 
 

Beräkning nr 1.  Grövre timmer ‐ Hur grovt timmer behövs för att klara kravet? 

Norr 

Kravet: 130 / , år 

130 120 15600 /å  

   15600 4500 11100 /å  

0,87 500 0,575 1500 0,3 2000 0,075 1500  

11100 /å  

2010 11100 10
11100 10

2010
5522,4  

ä ö ö . 

Där  ä  är okänd 

5522,4 352,8 ä 545,8 932,4 168 1995,9 ä 1527,5  

ä ä ä  

1527,5 89,6 ä 22 20 ä 0,41 / ,   

Efter att reduceringen (10 % resp. 5 %) lagts till fås ett U‐värde på 0,47 / ,  

1
 0,47

1
 

1
0,47

2,13 /  

  

2,13 0,13
0,126

0,04 0,25 

Timret måste alltså ha en tjocklek på 250 mm för att klara kravet som gäller för den norra zonen. 

 

Söder 

I den södra klimatzonen klaras kravet med en 8” vägg (enligt beräkningar bilaga 1). 



2 
 

 Beräkning nr  2. Tilläggsisolering – Hur tjock måste tilläggsisoleringen vara för att klara kravet? 

Isoleringen kläs med en plywood‐ respektive en gipsskiva 

8” Norr 

2,13 /  

  

2,13 0,13
0,2

0,126 0,036
0,013
0,13

0,013
0,25

0,04 0,008  

För att klara kravet i den norra zonen behövs 8 mm isolering. 

8” Söder 

Kravet klaras utan tilläggsisolering. 

6” Norr 

2,13 /  

  

2,13 0,13
0,15

0,126 0,036
0,013
0,13

0,013
0,25

0,04  0,022  

För att klara kravet i den norra zonen behövs 22 mm isolering. 

6” Söder 

Kravet: 110 / , år 

110 120 13200 /å   

13200 4500 8700 /å  

0,87 500 0,575 1500 0,3 2000 0,075 1500  

8700 /å  

2010 8700 10
8700 10

2010
4328,4  

ä ö ö . 

Där  ä  är okänd 

4328,4 260,4 ä 398,2 688,2 124 1473,1 ä 1384,5  

ä ä ä  

1384,5 89,6 ä 11 20 ä 0,50 / ,   



3 
 

Efter att reduceringen (10 % resp. 5 %) lagts till fås ett U‐värde på 0,58 / ,  

1
 0,58

1
 

1
0,58

1,72 /  

  

1,72 0,13
0,15

0,126 0,036
0,013
0,13

0,013
0,25

0,04  0,008  

För att klara kravet i den norra zonen behövs 8 mm isolering. 

 

 

   



4 
 

Beräkning nr 3. Tilläggsisolering av yttervägg mot norr samt kök‐ och badrumsyttervägg. 

Väggarna tilläggisoleras med 100 m, utan på isoleringen sätts en plywood samt en gipsskiva. 
Badrums‐, köks‐ och norrväggen har en gemensam area på 34,8  vilket gör att väggarna med 
enbart timmer får en area på 89,6 34,8 54,8  

8” Norr 

  

0,13
0,2

0,126
0,1

0,036
0,013
0,13

0,013
0,25

0,04 4,69 /   

1
   

1
4,69

 0,21 /  

Efter att reduceringen (10 % resp. 5 %) lagts till fås ett U‐värde på 0,24 / ,  

 

54,8 0,49 22 20 1127,8  

. ä . ä . ä  

. ä 34,8 0,24 22 20 350,8  

5473,5  15501,7 /å  

129 / , å  

8” Söder 

0,24 /  

 

54,8 0,49 11 20 832,4  

. ä . ä . ä  

. ä 34,8 0,24 22 20 258,9  

4035,2  12610,8 /å  

105,1 / , å  

 

   



5 
 

6” Norr  

  

0,13
0,15

0,126
0,1

0,036
0,013
0,13

0,013
0,25

0,04 4,29 /   

1
   

1
4,29

 0,23 /  

Efter att reduceringen (10 % resp. 5 %) lagts till fås ett U‐värde på 0,27 / ,  

 

54,8 0,63 22 20 1450  

. ä . ä . ä  

. ä 34,8 0,27 22 20 394,6  

5839,5  16237,4 /å  

135,3 / , å  

6” Söder 

0,27 /  

 

54,8 0,63 11 20 1070,2  

. ä . ä . ä  

. ä 34,8 0,27 11 20 291,3  

4305,4  13153,9 /å  

109,6 / , å  

 

   



6 
 

Beräkning nr 4. Dubbel timmervägg med 100 mm isolering emellan – Hur mycket sänks 
energianvändningen? 

Beräkningsgången är densamma som beräkning nr 1 fram till det att motståndsvärdet, R, beräknats. 

8” Norr 

  

0,13
0,2

0,126
0,1

0,036
0,2

0,126
0,04 6,1 /   

1
   

1
6,1

 0,16 /  

Efter att reduceringen (10 % resp. 5 %) lagts till fås ett U‐värde på 0,19 / ,  

ä ä ä  

ä 89,6 0,19 22 20 715  

4709,9  13966,9 /å  

116,4 / , å  

8” Söder 

0,19 / ,  

ä ä ä  

ä 89,6 0,19 11 20 527,8  

3471,7  11478,1 /å  

95,7 / , å  

6” Norr 

  

0,13
0,15

0,126
0,1

0,036
0,15

0,126
0,04 5,32 /   

1
   

1
5,32

 0,19 /  

Efter att reduceringen (10 % resp. 5 %) lagts till fås ett U‐värde på 0,22 / ,  

ä ä ä  

ä 89,6 0,22 22 20 827,9  

 



7 
 

4822,8  14193,8 /å  

118,3 / , å  

6” Söder 

0,22 / ,  

ä ä ä  

ä 89,6 0,22 11 20 611  

3554,9  11645,4 /å  

97 / , å  
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