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I 

 

Förord 
Vi vill passa på att tacka alla berörda personer som har gjort det möjligt för oss att 

genomföra detta examensarbete. Först och främst vill vi tacka vår handledare och tillika 

lärare Jan Akander vid högskolan i Gävle samt dataingenjören Svante Lindström för 

hjälp med lufttäthetsprovning och övrigt stöd under arbetets gång.  

Dessutom ett stort tack till Christer Engström på Gavle fastigheter som försåg oss med 

nycklar till huset samt rundvandring med tillhörande bakgrundsinformation.  

  



 

II 

 

Abstract 
This thesis investigated the possibilities to resume cultivation of an old manor house 

built of timber and what this would mean from an energy and moisture perspective. The 

building in this case study is named Sofiedals mansion and was built in 1858 in Valbo 

11 kilometers west of Gävle.  

The structure of the house was documented and used as a starting-point for carrying out 

calculations focused on energy and moisture aspects. With the help of a number of 

computer programs and a conducted air tightness test, the buildings energy consumption 

were calculated and compared with the current building regulations. 

In addition, the building was analyzed considering energy retrofitting and what it meant 

for moisture problems. The energy retrofitting consisted of additional insulation, 

decreasing the buildings permeability through air sealing; window and door 

replacements. When a building is equipped with natural ventilation it is difficult to 

know its precise performance and how an energy retrofitting affects it. Therefore a 

sensitivity-analysis was performed on four different types of ventilation performance 

and how they affected the buildings energy as well as its building components moisture 

performance. 

The proposed suggestion for an energy retrofitting was made with a potential buyer in 

mind. Therefore general problems have been documented to demonstrate other 

measures to be taken into consideration when cultivating the building.  

The investigation showed that the buildings energy consumption needs to be reduced by 

approximately 45% to achieve the goal of Swedens current building regulations. 

Depending on the presumed ventilation performance, the energy consumption and 

moisture content in the building components varied. The conducted sensitivity analysis 

showed that a vapour barrier is required to make the building safe from moisture 

problems. 

In order to achieve the building regulations energy demands a specific energy 

consumption of 110kWh/m
2
 each year was required. Currently the building does not 

meet these requirements and needs to undergo an extensive retrofitting. 

 

Keywords: energy retrofitting, mansion, moisture problem, architectural conservation, 

timber house 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III 

 

Sammanfattning 
Detta examensarbete undersökte möjligheterna kring att återuppta brukandet av en äldre 

herrgårdsbyggnad uppbyggd av timmer och vad detta skulle innebära ur ett energi- samt 

fuktperspektiv. Byggnaden som undersöktes heter Sofiedals herrgård och är uppförd år 

1858 i Valbo 11 kilometer väst om Gävle.  

Husets uppbyggnad dokumenterades och användes som utgångspunkt för att kunna 

genomföra beräkningar inriktade på energi och fuktaspekter. Med hjälp av ett antal 

datorprogram och en tillhörande lufttäthetsprovning kunde husets nuvarande 

energianvändning beräknas och jämföras med dagens gällande byggregler. 

  

Därutöver undersöktes hur byggnaden påverkades ur energi- och fuktsynpunkt genom 

en energieffektivisering i form av tilläggsisolering, lufttätning, fönster- och dörrbyten. 

Eftersom det är svårt att kontrollera självdragsventilationens exakta prestanda har en 

luftflödesanalys gjorts beträffande fyra olika luftomsättningars påverkan av fukt och 

energiförhållanden för byggnaden. 

 

Åtgärdsförslag gällande en energieffektivisering projekterades med en potentiell köpare 

som bakgrund. Därför har även allmänna problem dokumenterats för att påvisa andra 

åtgärder som behöver vidtas. 

 

Undersökningen visade att byggnadens energianvändning behövde sänkas med ungefär 

45 % för att uppnå Boverkets krav. Beroende på vilken ventilationsomsättning som 

antogs varierade både energianvändningen samt den relativa ånghalten i konstruktionen. 

En utförd luftflödesanalys visade att vid monterad ångspärr kommer konstruktionen 

vara fuktsäker. 

 

För att uppnå Boverkets energikrav krävs en specifik energianvändning på 

110kWh/m
2
·år. I dagsläget uppnår byggnaden inte kraven. Eftersom byggnaden 

beräknades till nästan 200 kWh/ m
2
∙år måste den genomgå omfattande 

renoveringsåtgärder. 

 

NYCKELORD: Energieffektivisering, herrgårdsbyggnad, fukt, bevarande, timmer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV 

 

Definitioner 
Densitet [Kg/m

3
] 

Beskriver hur tätt ett material är i form av massa per volymenhet (kg/m
3
) (Burström, 

2007). 

 

Relativ ånghalt [%] 

Innebär förhållandet mellan aktuell ånghalt (v) och mättnadsånghalt (vs) (Sandin, 2010). 

 

Flödesexponenten ß 

Flödesexponenten beskriver storleken på otätheterna i klimatskal genom att fläkten vid 

lufttäthetsprovning mäter om luftflödet är turbulent eller laminärt. (Persson, 2012) 

 

Isopleths 

Beskriver om det finns risk för mögel i ett material genom att i ett diagram påvisa 

spridningen i relativ ånghalt beroende på temperatur (wufi-wiki, 2015 ). 

 

Läckflödeskoefficient [W/m∙K] 

En köldbrygga är ett område i en konstruktion där isoleringen är reducerad eller 

obefintlig (Sandin, 2010). 

 

Specifik energianvändning [kWh/m
2
∙år] 

Är den totala energi som levereras till en byggnad under ett år kopplad till 

fastighetsenergi, uppvärmning, komfortkyla och tappvarmvatten. Denna energi fördelas 

dessutom på antalet kvadratmeter uppvärmd golvarea (Atemp).( Boverket, 2012). 

 

Atemp [m
2
] 

Golvarea innanför klimatskärm som avses värmas till över 10ºC (Boverket, 2012). 

 

Fuktdiffusion  

Fukttransport där fukten rör sig från högre till lägre ånghalt. Drivkraften är utjämningen 

mellan ånghalterna (Sandin, 2010). 

 

Fuktkonvektion 

Fukttranport där fukten rör sig med luftströmmar som beror på över- eller undertryck 

(Sandin, 2010) 

 

Ångmotståndsfaktor 

Benämns µ och är ett mått på hur lätt vattenånga kan tränga igenom ett material med 

hänsyn till ånggenomsläppligheten i stillastående luft. (Nevander & Elmarsson, 2006). 

 

Värmeledningsförmåga [W/m∙K) 

Beskriver hur väl ett material leder värme (Sandin, 2010). 

 

 



 

V 

 

 

Sd-värde [m] 

Beskriver ett materials ångtäthet i ett motsvarande skikt luft. Det vill säga Sd –värde 70 

motsvarar ångtätheten i 70 meter stillastående luft (Nevander & Elmarsson, 2006). 

 

Sorptionskurva  

Påvisar sambandet mellan ett materials relativa ånghalt och jämviktsfuktkvot  

(Sandin, 2010). 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
År 1858 uppfördes Sofiedals herrgård av Villhelm Elfbrink och hans fru Sofia 

Göransson, syster till Göran Fredrik Göransson (Sandviks grundare). Paret arbetade 

inom järnindustri, skepprederi och ägde dessutom Mackmyra AB bruk. Efter Villhelms 

död tog hans ena dotter över byggnaden och därefter har den bytt ägare ett flertal 

gånger. Huset består av liggtimmer, är gulmålat och har ett grått plåttak. (Gavledraget, 

2015). Under den senare tidsperioden har byggnaden brukats som bostad fram till år 

2008 då kommunen valde att köpa fastigheten. Sedan dess har huset stått ouppvärmt 

vilket kan ha resulterat i potentiella fuktproblem. 

 

Byggnationen av väg E16 innebar en betydande förändring gällande bullernivåerna 

runtom Sofiedals herrgård. Eftersom byggnaden befinner sig cirka 50 meter ifrån vägen 

och det saknas ett brukligt bullerplank anses tomten ligga i riskzonen för höga 

riktvärden vid fasaden enligt trafikverket (över 55 dBA).  

En trolig anledning till att huset har stått ouppvärmt är att denna riksväg går precis 

utanför och därmed gjort fastigheten oattraktiv för boende eller verksamhet. Detta styrks 

av att Gävle kommun redan för 40 år sedan bedömde att boende ej skulle vara lämpligt, 

med tanke på den närliggande trafiken.  

 

 
 

Dagens krav på byggande skiljer sig en hel del från nybyggnationen år 1858. Större vikt 

läggs idag på att projektera energisnålt, samt att vara medveten om vilka faktorer som 

påverkar en byggnad ur värme- och fuktsynpunkt. Därmed är det föga troligt att en äldre 

byggnad från mitten av 1800-talet uppfyller dagens ställda krav inom ovanstående 

områden.  

 

Figur 1: Bullernivåer för Sofiedals herrgård. Källa: Gävle kommun, 2015. 

E16 
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En byggnads arkitektoniska samt historiska värden kan förstöras vid en felaktigt utförd 

energieffektivisering (Grytli, Kværness, Rokseth, Ygre, 2012). Det blir därför extra 

viktigt att ta hänsyn till byggnadens utmärkande arkitektoniska detaljer för byggnadens 

tidsepok och tidigare konstruktion, vid ett potentiellt ändringsarbete.  

Att bevara och renovera byggnader på ett hållbart sätt är något som blir allt viktigare i 

dagens samhälle, med tanke de rådande klimatförändringarna till följd av höga utsläpp 

av växthusgaser. Hållbar renovering av byggnader bidrar i minskningen av 

koldioxidutsläpp genom att spara energi kopplade till transport, tillverkning samt 

brukarskedet av fastigheten (Pankhurst & Harris, 2013). Över 40 % av alla 

koldioxidutsläpp härstammar från den globala energianvändningen kopplade till 

byggnader. Därmed är byggnadsindustrin ett område som förbrukar en betydande del 

energi och åtgärder bör därför göras för att reducera denna (Røstvik, 2013). 

 

I och med att människor vistas över 80 % av sin livstid inomhus (Norhidayah, Chia-

Kuang, Azhar & Nurulwahida, 2012), är det av stor vikt att främja en hälsosam 

inomhusmiljö. Därför skulle en undersökning gällande fukt- och energiförhållanden 

även ge en fingervisning om huset har symptom kopplat till sjuka hus eller inte, vilket 

är betydande information för framtida brukare. Detta med tanke på att utbredningen av 

just sjuka hus har uppskattats till cirka 30 % av samtliga renoverade och nybyggda hus 

(Mendelson, Catano & Kelloway 2010 ). Dessutom visar en av Boverkets 

undersökningar att minst 60 % av de svenska småhusen är undermåligt ventilerade 

(Boverket, 2010), och därmed uppfyller en av ett flertal faktorer som kan kopplas till 

sjuka hus (UAMS, 2015) 

 

Då byggnaden i dagsläget troligen inte uppnår Boverkets krav gällande specifik 

energianvändning kan effekterna av en energieffektivisering vara av värde för en 

framtida köpare av fastigheten. Om byggnaden ska brukas för boende är kontroll av 

dess energianvändning av stor vikt. I och med att ventilationssystemet är starkt kopplat 

till energiförbrukningen samt det inre klimatet bör även vetskapen om antalet 

luftomsättningar vara väl dokumenterad inför ett framtida användande. I denna 

fallstudie fanns ingen dokumentation att tillgå beträffande ventilationens exakta 

prestanda på grund av att huset är beskaffat med självdragsventilation. 

 

Eftersom det är svårt att kontrollera hur byggnadens självdrag påverkas vid en 

energieffektivisering kan eventuella fuktproblem även uppstå. Då byggnaden dessutom 

stått ouppvärmd behövs problem som kan ha uppkommit under den tiden påvisas inför 

en eventuell ombyggnation. Detta i kombination med att en varsam 

energieffektivisering bör göras så skapas en utgångspunkt med flera frågetecken. 

 

Genom att undersöka byggnadens uppbyggnad och dess nuvarande 

ventilationsomsättning kan dessutom kunskap inhämtas om hur träbyggnader så som 

denna reagerar ur fukt-, -luft och energisynpunkt vid ändring av olika faktorer. De 

faktorer som undersöks i detta examensarbete är hur ett äldre hus påverkas vid en 

energieffektivisering. 
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1.2 Frågeställning 

Hur kan Sofiedals herrgård energieffektiviseras ur ett fuktsäkert perspektiv med hänsyn 

till bevarandekrav? 

 

1.3 Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka sambandet mellan värme, ventilation 

och fukt i en äldre befintlig träbyggnad vid energieffektivisering, om den ska tas i drift. 

Förutsättningen är att byggnaden inte är i drift och att dokumentation som 

energideklaration, ritningar och ventilationskontroll saknas. 

 

Målet är att undersöka befintliga problem och ge energieffektiviseringsförslag för en 

framtida köpare som har för avsikt att ta byggnaden i drift. Resultaten av 

effektiviseringen har Boverkets energi- samt fuktkrav som utgångspunkt. I denna 

fallstudie behandlas Sofiedals herrgård. 
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1.4 Avgränsningar 

De avgränsningar som detta arbete har förhållit sig till är följande: 

 

 Lufttäthetsprovning skedde i ett representativt utrymme istället för i hela 

byggnaden. Detta eftersom hela byggnaden ansågs vara så pass otät att ett 

tillförlitligt värde ej kunde uppnås om test utfördes på hela huset. 

 Resultaten från energieffektiviseringen grundade sig på användandet av ett 

flertal antagna parametrar i beräkningarna. Dessa parametrar var till exempel U-

värden för fönster och dörrar samt några värden kopplade till köldbryggor. Detta 

medförde att en viss osäkerhet finns i de beräknade resultaten. 

  Undersökningen är begränsad till byggnadens klimatskal och ventilationstyp i 

dagsläget. 

 Energieffektiviseringen inriktade sig på byggnadens boyta och inte dess 

källardel. 

 Ingen hänsyn togs till byggnadens befintliga solfångare i energiberäkningarna då 

dessa ansågs vara i för dåligt skick. 

 Fuktundersökningen omfattade diffusion med stationära och dynamiska metoder 

av bjälklagen. För vindsbjälklaget beaktades inte vindsutrymmets temperatur.  

 Energiberäkningarnas brukardata utgick ifrån Svenska byggnadsbeståndets 

statistik. 

 Konstaterande av byggnadens uppbyggnad och allmänna skick har gjorts utifrån 

okulära besiktningar.  
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2 Teori 
En byggnads energianvändning kan beräknas på olika sätt. Två sätt är stationära och 

dynamiska beräkningar. En dynamisk beräkning tar hänsyn till förändringar i tiden, för 

detta används klimatdata över området. Vid en fuktberäkning innebär det att materialens 

fuktlagring tas till hänsyn där uppfuktning, uttorkning och temperaturskillnader sker. 

För en energisimulering kan det innebära skillnader i temperatur och soltillskott. Vid en 

stationär beräkning antas att omgivande klimat är konstant under längre tid. (Anderson 

& Nylén, 2011) Teorin för dynamiska beräkningar bygger däremot till stor del på den 

stationära teorin som är förklarad nedan. 

 

2.1 Energi 

Boverket ställer krav på byggnadens energieffektivitet beroende på i vilken zon 

byggnaden befinner sig i landet. För Gävleborg (zon II) och bostäder uppvärmda av 

annat än direktverkande el är kravet en specifik energianvändning på 110 

kWh/m
2∙Atemp (BBR 22:3, 2015). Till den specifika energianvändningen hör 

byggnadens: 

 

 Uppvärmning  

 Tappvarmvatten 

 Fastighetsel, för ett småhus innebär det exempelvis drift av pumpar  

Vid beräkning av byggnadens energianvändning behöver en energibalans utföras. 

Energibalansen beskrivs som den mängd energi vilken byggnaden förbrukar behöver 

också tillföras för att byggnaden ska vara i termisk balans med omgivningen. 

(www.bv2.se) 

 

För en byggnad kan den totala energianvändningen beskrivas med: 

 

𝑄𝑡𝑜𝑡 = 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 + 𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡 + 𝑄𝑡𝑎𝑝𝑝 + 𝑄𝑓𝑎𝑠𝑡𝑒𝑙 − 𝑄𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡                    (1) 

 

Qtot=byggnadens energibehov under ett år [kWh/år], Qtrans=transmissionsförluster 

genom klimatskal och köldbryggor, Qvent=ventilationsförluster, för en äldre byggnad 

med självdrag är förlusterna luftläckaget, Qtapp=uppvärmningen av tappvarmvattnet, 

Qfastel=fastighetsel, Qtillskott=energitillskott av maskiner, apparater, människor, djur, 

solinstrålning, tappvarmvatten och värmelagring i stommen.  
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2.1.1 Transmissionsförluster 

Värmeflödet igenom en byggnadsdel i stationära förhållanden kan beskrivas som 

 

𝑞 = 𝜆 ∙
(𝑇1−𝑇2)

𝑑
 

(2) 

 

q =värmeflödestätheten igenom en byggnadsdel [W/m
2
], 𝜆=materialets 

värmekonduktivitet [W/m∙K], T1, T2=temperatur på vardera sidan av byggnadsdelen 

[
o
C] 

 

Materialets värmemotstånd beskrivs som 

𝑅 =
𝑑

𝜆
 

(3) 

 

R=värmemotstånd [m
2
∙K/W] 

 

Genom att förhållandena är stationära är också värmeflödet densamma genom hela 

väggen och alla komponenter. I en konstruktion med två skikt kan därför temperaturen 

emellan skikten beräknas enligt. 

 

𝑞 =
(𝑇1−𝑇3)

∑𝑅   
→ 𝑞 =

(𝑇1−𝑇12)

𝑅1
=

(𝑇12−𝑇3)

𝑅2
→ 𝑇12 = 𝑇1 −

𝑅1

∑𝑅
∙ (𝑇1 − 𝑇2)           (4) 

 

Inversen av värmemotståndet beskriver byggnadsdelens värmegenomgångskoefficient 

även kallat U-värde och visar hur stora effektförlusten blir över en yta per gradskillnad. 

Figur 2: En byggnads energianvändning Källa: Boverket, 

2015. 
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𝑈 =
1

(𝑅𝑠𝑖 + ∑𝑅 + 𝑅𝑠𝑒)
 

(5) 

 

U=värmegenomgångskoefficient [W/m
2
∙K], Rsi, Rse=Inre värmeövergångsmotstånd 

[m
2
∙K/W]  

 

Utöver värmegenomgångskoefficient finns det också läckflödeskoefficienter för 

köldbryggor. Köldbryggor uppkommer där värmeisoleringsnivån lokalt försämrats, 

exempelvis vid anslutningar, genomföringar eller infästningar. Värmeledningen blir stor 

i dessa områden på grund av mindre isolering jämfört med övriga ytor vilket orsakar 

värmeförluster. En köldbrygga kan verka över en yta, längst en linje eller som en punkt. 

(Sandin, 2010)  

 

Faktorer för transmissionsförlusterna summeras sedan med avseende på respektive 

byggnadsdels area och typ av komponent till exempel fönster, dörrar, tak, väggar och 

mark. Köldbryggorna summeras också beroende på typ. 

U-värden för alla komponenter och köldbryggor summeras enligt. 

 

Ф𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = (Ʃ𝑈 ∙ 𝐴 + Ʃ𝛹 ∙ 𝑙 + Ʃ𝜒) (6) 

 

Ф𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠=transmissionens förlustkoefficient [W/K], Aom=omslutande area [m
2
], 

A=byggnadskomponents area [m
2
], 𝛹=läckflödeskoefficient [W/m·K], l=löpmeter 

köldbrygga [m], 𝜒=punktformiga köldbryggor [W/K] 

2.1.2 Ventilationsförluster 

En byggnads lufttäthet påverkar hur stor energianvändningen är, komforten för brukare 

med tanke på drag, fukttransport och inomhusmiljön. (SP, 2015) 

 

Äldre byggnader är ofta beskaffade med självdragsventilation. Denna typ av ventilation 

bygger på att luft tar sig in via otätheter i klimatskalet. Det som driver luftutbytet är två 

faktorer. (Lindberg, 2009) Den första är vind som skapar undertryck och övertryck i 

olika delar av byggnaden. Den andra är termiken som innebär att den lättare varma 

luften stiger vilket skapar ett övertryck ju högre upp i byggnaden man kommer, 

samtidigt blir det också ett undertryck av kall luft utifrån (Lindberg, 2009). 

 

En faktor för ventilationsförlusterna i en byggnad med självdrag kan beräknas med 

formeln 

 

Ф𝑣𝑒𝑛𝑡 = 𝐹 ∙ 𝜌 ∙ 𝑐 (7) 

 

Ф𝑣𝑒𝑛𝑡=ventilationsförlustkoefficient [W/K], F=flödet i byggnaden [m
3
/s], 𝜌=luftens 

densitet [kg/m
3
], c=luftens specifika värmekapacitet [J/kg∙K], 
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För en byggnad med okänd ventilationsprestanda behövs en lufttäthetsprovning 

genomföras för att få svar på hur stora otätheterna är och var de befinner sig. Vanligaste 

metoden är den standardiserade så kallade ”Blower-Door metoden”(SP, 2015). Det som 

söks för beräkning av ventilation är bland annat en otäthetsfaktor och en 

flödesexponent. Metoden innebär att ventilationssystemet förseglas och ett specifikt 

område eller hela byggnaden trycksätts med hjälp av fläkt. Fläkten trycksätter upp till 

50 Pa tryckskillnad. Sambandet mellan uppmätta flödet F och tryckskillnaden beskrivs i 

ekvation 8. 

 

För beräkning behövs längd-, area- och volymmått för det provade utrymmet och 

byggnaden. Sedan undersöks hur täta klimatskalets komponenter är, är de helt täta antas 

inget luftläckage ske därifrån. 

En förenklad rektangulär geometri kan användas samt ett antagande att otätheterna är 

jämnt fördelade över byggnaden.  

 

För både termik och vind börjar beräkningen med att ta ut en flödeskonstant C med 

hjälp av två formler. 

 

𝐹 = 𝐶(∆𝑃)𝛽 (8) 

𝑙50 =
𝐹50

𝐴𝑜𝑚
 

(9) 

 

F=flödet [m
3
/s], F50=flödet vid 50 pascal tryckskillnad [m

3
/s], 𝑙50=otäthetsfaktorn vid 

50 Pa tryckskillnad [l/s∙m
2
], C=flödeskonstanten [m³/(s·Pa

β
)], ∆𝑃=tryckskillnad i [Pa], 

𝛽=flödesexponent beroende på otätheter [-] ,𝐴𝑜𝑚=omslutande area 

 

Värden från blower-door mätningen är ∆𝑃, β och l50. Med hjälp av de värdena och där 

l50 räknas om till F50 för 𝐴𝑜𝑚=1 m
2
 används går det att räkna ut flödeskonstanten C i 

ekvation 8 uttryckt i m³/(m²·h·Pa
β
). Flödeskonstanten används sedan för att beräkna 

flödet av byggnaden beroende på trycket som uppkommer av vind och termik. Där man 

använder områdets area där läckaget antas ske enligt följande. 

 

𝐹 = 𝐶𝑚 ∙ 𝐴𝑏𝑦𝑔𝑔 ∙ (∆𝑃)𝛽 (10) 

 

Cm=Flödeskonstanten uttryckt i [m³/(m²·h·Pa
β
)] 

𝐴𝑏𝑦𝑔𝑔=byggnadsarea inom det området där läckage antas ske [m
2
] 

2.1.2.1 Termik 

Utöver formlerna ovan används nedanstående formel för att beräkna tryckskillnad 

orsakat av termiken 

 

∆𝑝 = 𝐻 ∙ 0,044 ∙ (𝑇𝑖 − 𝑇𝑒) (11) 
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Figur 4: Formfaktorer för en byggnad med 

sadeltak. Källa: (Lindberg, 2009) 

Figur 3: Termisk drivkraft skapar ett varmt 

övertryck på övervåningen och ett kallt 

undertryck på bottenplan. Neutrala nivån 

är där tryckskillnaden är 0 (Sandin, 2010). 

∆𝑝 =tryckskillnad [Pa], H=avstånd från neutrala nivån [m], Ti=inomhustemperatur [˚C], 

Te=utomhustemperatur [˚C]. 

 

För att hitta H summerades flöden ut ovan neutrala 

nivån och flöden in under neutrala nivån och, där 

skillnaden emellan flöden är 0 ligger den neutrala 

nivån.(Sandin, 2010) När neutrala nivån är känd 

går det att summera flödena ut genom att sätta ihop 

Ekvation 11 i Ekvation 10. 

När flödet är känt delas det på byggnadens volym 

för att få fram antal omsättningar per timme. 

 

𝑛 =
𝐹

𝑉
 

(12) 

 

 

2.1.2.2 Vind 

För vindtrycket används formeln 

 

∆𝑝 = (𝜇𝑠𝑒 − 𝜇𝑠𝑖)
𝜌 ∙ 𝑢𝑜

2

2
 

(13) 

 

∆𝑝 =tryckskillnad [Pa], 𝜇𝑠𝑒, 𝜇𝑠𝑖=formfaktor utvändigt och invändigt, 𝜌=luftens densitet 

[kg/m
3
], µo=vindhastighet [m/s] 

 

Därefter används formfaktorer som visar vindtryck 

och vindsug på olika sidor när byggnaden träffas 

av ett vindtryck mot långsidan. Formfaktorerna är 

omräknade med ett värde över hela dess ytor. För 

vindhastigheten används ett typiskt värde för 

området. 

Likt termiken går det att testa fram värden tills 

flöden in=flöden ut, den invändiga formfaktorn 

blir då känd. När inre formfaktorn är känd går det 

att använda ekvation 13 insatt i ekvation 10 för att 

få ut byggnadens flöde som sedan delas på 

volymen för att få antal omsättningar per timme 

enligt ekvation 12.  

 

För att uppnå kraven i BBR behöver en byggnad ventileras med minst 0,35 l/s·m
2
 

uppvärmd golvarea när personer vistas i rummet. 

Utöver det finns även krav på lufttätheten för byggnaden genom att förhindra 

fuktspridning och även för att få byggnaden energisnål. (Boverket, 2012) 
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2.1.3 Gradtimmar 

Slutligen när byggnadens förlustfaktorer är kända går det att räkna ut hur stora 

förlusterna blir per år genom att multiplicera detta med ortens gradtimmar. 

Gradtimmarna anger hur många timmar temperaturen utomhus är så låg att 

uppvärmning behövs för att hålla en viss inomhustemperatur. Transmissions- och 

ventilationsförlustkoefficienterna för en byggnad kan då beräknas för ett år genom att 

multiplicera värdena med antal gradtimmar (Markusson & Persson, 2013). 

 

𝑄𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 = Ф𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠+𝑣𝑒𝑛𝑡 ∙ 𝐺𝑡 (14) 

 

𝑄𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡=energibehov [Wh/år], Ф𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠+𝑣𝑒𝑛𝑡=summa av förlustkoefficienter. [W/K], 

Gt=gradtimmar [
o
C·h/år] 

2.1.4 Värmetröghet 

Byggnader har också olika sorters värmetröghet, det innebär att byggnadens material 

kan lagra värme när ett värmeöverskott inomhus sker. Värmen kan sedan avges under 

natten vilket gör att byggnadens effektbehov inte behöver vara lika högt. Det gör 

dessutom att energianvändningen blir något lägre då uppvärmningen kan minskas. Det 

som avgör en byggnads värmetröghet är värmekapaciteten av byggnadens material som 

har befinner sig på insidan av isoleringen. Det betyder att innerväggar har stor betydelse 

för en byggnads värmetröghet (Nilsson & Vendel, 2008). En byggnadskomponents 

värmekapacitet kan beskrivas som  

 

𝐶 = 𝑚 ∙ 𝑐 (15) 

 

C=värmekapacitet [J/K], m=byggnadsdelarnas massa [kg], c=materialens specifika 

värmekapacitet [J/kg∙K] 

 

Betongbyggnader är ofta värmetröga byggnader på grund av hög massa och hög 

specifik värmekapacitet. Trä har däremot en högre specifik värmekapacitet men lägre 

densitet (Sandin, 2010). Normalt har en träbyggnad av reglar låg värmetröghet på grund 

av att väggarna består av liten andel trä. En byggnad med väggar av timmer får då en 

relativt hög värmetröghet. Denna energi som avges vid kalla dagar får tillgodogöras vid 

beräkning av den specifika energianvändningen (Boverket, 2012). 

2.1.5 Indata och schablonberäkningar 

Samtlig indata är ifrån Sveby, 2012. Fastighetselen inräknas till byggnadens specifika 

energianvändning, den fastighetsel som inräknas för hus är bland annat 

cirkulationspumpar, handdukstork och golvvärme. Mestadels av elen som används i 

småhus är däremot hushållsel vilket inte inräknas i fastighetselen. 

Utöver förluster i byggnaden finns det också tillskott som värmer upp byggnaden. 

Exempel på det är apparater som avger värme vid drift; för hushållsel anges 70 % kunna 

användas för uppvärmning. Även människor som vistas i byggnaden bidrar till 

uppvärmning. En person i vila avger ungefär 80 Watt. Tappvarmvattenanvändning kan 
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också bidra med värme genom stilleståndsförluster i beredare och ledningar men också 

en den värmeavgivning som sker vid spolning. Ungefär 20 % beräknas kunna 

tillgodogöras. Solinstrålning mot byggnaden bidrar också till uppvärmning, framförallt 

när det kommer in genom fönster. Däremot styrs hur mycket som kommer in genom 

fönstret av tre faktorer. 

 Beteende relaterad avskärmning exempelvis gardiner 

 Glasets solfaktor vilket anger hur mycket solljus av det som träffar glaset som 

transmitteras in i rummet 

 Fast avskärmning som beror på exempelvis omgivande träd 

2.1.6 Beräkningsprogram för energi 

Utifrån dessa indata kan ekvation 1 beräknas och därmed dividera det med en byggnads 

Atemp för att få en byggnads specifika energianvändning. En handberäkning av detta kan 

bli komplex och tidskrävande då många beräkningar behöver utföras. För att förenkla 

detta finns det ett flertal olika datorprogram som kalkylerar en byggnads 

energianvändning. Några av dessa program är IDA-ICE (www.equa.se), VIP energy 

(www.strusoft.com) och BV2 (www.bv2.se). Dessa program utgår från byggnadens 

data och utför dynamiska beräkningar över året.  

 

2.2 Fukt 

I luften finns alltid en mängd vatten i form av ånga, den betecknas ”v” luftens ånghalt 

[kg/m
3
]. Vid olika temperaturer kan luften innehålla en viss mängd vatten, 

mättnadsånghalten vs [kg/m
3
]. Förhållandet emellan dessa parametrar är den relativa 

ånghalten 𝜑 =
𝑣

𝑣𝑠
 [%]. (Sandin, 2010) 

Om luft med hög relativ ånghalt träffar en kall yta som gör att luften kyls ner och 

därmed också mättnadsånghalten sänks, riskeras kondens och fuktproblem kan 

uppkomma. 

Fukt som kan drabba byggnader kan komma från marken, nederbörd, inomhusmiljön, 

fukt i material som byggs in i konstruktionen och olika sorters läckage i byggnader. 

Problem som kan uppstå av fuktproblem är bland annat att beständigheten för olika 

material drabbas. (Sandin, 2010) Exempelvis 

 

 Trä som ruttnar 

 Material som sväller, torkar och spricker 

 Organiska material möglar 

 Frostsprängning, främst för utomhusmaterial som exempelvis tegel 

 Korrosion på metaller 

2.2.1 Fukttransport i luft 

I luften transporteras fukten till största del av fuktkonvektion och fuktdiffusion.  
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2.2.1.1 Fuktkonvektion 

Fuktkonvektion innebär att fukten transporteras med hjälp av luftströmmar. Luftrörelser 

i en byggnad kan som tidigare nämnts vara orsakade av bland annat termik och vind 

som skapar olika tryckskillnader i byggnaden. Fuktkonvektion kan innebära stor risk för 

kondens om klimatskärmen är otät, det innebär att fuktig luft kan ta sig in, riskera 

kondensera och orsaka problem. (Sandin, 2010) 

 

𝐺𝐾𝑜𝑛𝑑 = 𝐹 ∙ (𝑣𝑖 − 𝑣𝑢) (16) 

 

𝐺𝐾𝑜𝑛𝑑=Ångflöde vid konvektion [g/s], F=Luftflöde [m
3
/s], 𝑣𝑖=Ånghalt inomhus [g/m

3], 

𝑣𝑢=Ånghalt utomhus [g/m
3
] 

2.2.1.2 Fuktdiffusion 

Fuktdiffusion innebär att luftens ånghalt strävar att utjämna tryckskillnader emellan 

olika byggnadskomponenter. Till exempel sker en fuktvandring i ett uppvärmt hus från 

insida konstruktion till utsidans lägre ånghalt. I material kan också fuktdiffusion ske om 

materialen är blöta och torkar då ut genom att fukt diffunderar till omkringliggande 

material.  

I ett stationärt tillstånd ändras inte tillstånden med tiden vilket gör att fuktflödet igenom 

en vägg är likadant genom hela konstruktionen. Diffusionen kan då beskrivas likt 

värmetransporten genom väggarna. 

Varje material har ett ånggenomgångsmotstånd och kan definieras genom 

 

𝑍 =
𝑑

𝛿
 

(17) 

Z=ånggenomgångsmotståndet [s/m], d=materialets tjocklek [m] och 

𝛿=ånggenomsläpplighetskoefficienten [m
2
/s] 

Fuktflödet igenom en vägg kan med förenklade formler definieras som  

 

𝑔 =
𝑣𝑖 − 𝑣𝑢

𝑍
 

(18) 

Där g=fukttransporten genom materialet [kg/m
2
·s], vi=ånghalten inomhus [kg/m

3
], 

vu=ånghalten utomhus [kg/m
3
] 

 

Eftersom ett stationärt synsätt betraktar fuktflödet som likadant genom hela 

konstruktionen, kommer fuktflödet i en flerskiktad konstruktion vara densamma igenom 

alla material. Med det synsättet kan fukthalten beräknas mellan varje skikt i en vägg, för 

en vägg med tvåskikt går det att skriva det som 

 

𝑔 =
 𝑣𝑖−𝑣12

𝑍1
+

 𝑣12−𝑣𝑢

𝑍2
→ 𝑔 =

 𝑣𝑖−𝑣12

𝑍1
=

 𝑣12−𝑣𝑢

𝑍2
→ 𝑣12 = 𝑣𝑖 −

𝑍1

Ʃ𝑍
(𝑣𝑖 − 𝑣𝑢) (19) 

 

v12=ånghalten emellan två olika material skikt [kg/m
3
], Z1=ånggenomgångsmotståndet 

för material 1 [s/m], Z2=ånggenomgångsmotståndet för material 2 [s/m] 
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Med hjälp av ekvation 4 för värmeberäkningar och 19 för ånghalt blir det möjligt att ta 

reda på mättnadsånghalt och därmed beräkna den relativa ånghalten i konstruktionen 

orsakat av diffusion. Utöver materialens ånggenomgångsmotstånd finns även ett 

ångövergångsmotstånd man bör ta med i beräkningarna. (Sandin, 2010) 

2.2.2 Fukttransport i material 

Fukt finns i material främst kemiskt eller fysikaliskt bundet i material. I materialen finns 

alltid en mängd vatten vilket hör till materialets egenskaper, då det är kemiskt bundet 

och är icke-förångningsbart. Sedan finns det fysikaliskt bundet i materialet som kallas 

det förångningsbara vattnet då det kan förångas vid +105
o
C. Den mängd fukt som finns 

i ett material kan beskrivas som fukthalt w [kg/m
3
]. Fukthalten kan variera beroende på 

omgivningens ånghalt då materialen söker en jämvikt. Materialet kan då ta upp eller 

avge fukt beroende på om det är ett hygroskopiskt material. Exempelvis trä är ett 

hygroskopiskt material som kan ta upp fukt ur luften och adsorbera det. Sambandet 

mellan luftens ånghalt och materialets fukthalt visas i en jämviktskurva, även kallad 

sorptionskurva. (Burström, 2006) 

För fukttransport i vätskefas är kapillär sugkraft och vattenövertryck de vanligaste 

typerna. Kapillär fukttransport sker när materialet har små sammanhängande porer som 

fukten kan drivas igenom. Vattenövertryck sker när porerna mättas på vatten och 

transporteras via större porer. (Burström, 2006) 

2.2.3 Fukt i inomhusmiljön 

Förutom ånghalten utomhus är också produktionen av fukttillskott inomhus avgörande 

för beräkningarna. Fuktproduktionen i en byggnad kan komma från människor, djur, 

växter, varmvattenanvändning vid duschning eller badning, matlagning, våtstädning och 

liknande. Det finns också saker som gör att fuktproduktionen minskar som exempelvis 

material som absorberar och lagrar fukt och sedan utjämnar det vid lägre relativ ånghalt. 

(Sandin, 2010) 

 

Inomhusklimatet är avgörande för fuktdiffusionen genom väggarna, då ett högre 

fukttillskott till följd av exempelvis lägre ventilation leder till hög ånghalt och därmed 

mer fukt som kan diffundera genom väggarna. 

Inomhusklimatet kan enligt Sandin (2010) beskrivas med följande formel 

 

𝑣𝑖 = 𝑣𝑒 +
𝐺ℎ

𝑛∙𝑉
 (19) Där fukttillskottet kan 

skrivas som 
𝑣+ =

𝐺ℎ

𝑛∙𝑉
 (20) 

 

𝑣𝑖= inomhusluftens ånghalt [kg/m
3
], 𝑣𝑒= uteluftens ånghalt [kg/m

3
], v+=fukttillskottet 

[kg/m
3
], 𝐺ℎ= fuktproduktion inomhus gram per timme [g/h], n= luftutbyte i 

omsättningar per timme [oms/h], V=innesluten volym [m
3
] 

2.2.4 Fukt och mikrobiell tillväxt 

En vanlig orsak till dålig inomhusmiljö och dyra skador på byggnadsmaterial är om 

mikrobiell tillväxt sker. Om en sådan skada har skett är det dessutom tecken på 
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fuktproblematik. Det finns många olika sorters mikrobiella angrepp på 

byggnadsmaterial, några vanliga är mögel och röta. Mögel är ett samlingsnamn på 

likartade svampar som växer ytligt medan rötsvampa är en grupp svampar som bryter 

ner trä och påverkar därmed också hållfastheten. För att mögel och röta ska uppstå 

behöver följande delar uppfyllas (Traguiden, 2015) 

 Temperatur emellan -5 
o
C och +55 

o
C för mögel och -3

 o
C -40 

o
C för röta 

 Fukt, 75 % relativ ånghalt anges för mögel. För röta är det något högre, en 

fuktkvot på minst 20 % för trä anges som kritisk. 

 Tillgång till syre 

 Näring 

 Tid 

  
Den streckade linjen gräns B1 anger material som är nedbrytbara, exempelvis trä, 

tapeter, gipsskivor och liknande, även starkt nedsmutsade ytor på grund av att det ger 

näring för tillväxten. 

 

Gräns B2 visar material med porös struktur, puts, mineralbaserade byggnadsmaterial, 

vissa trämaterial, isoleringsmaterial och dylikt. Är dessa material nedsmutsade hamnar 

de däremot under B1. 

 

Forskning inom mögeltillväxt visar på väldigt skilda resultat på hur lång tid 

mögeltillväxt kan ta. En studie på konstant fuktiga gipsskivor visade mögeltillväxt 

redan efter 48 timmar. För genomdränkta material finns risk för fuktproblem redan efter 

två till tre dagar. För träbaserade material finns däremot figur 6 som visar 

mögeltillväxten beroende på relativ ånghalt, temperatur och tid. Liknande diagram har 

inte redovisats för andra material (Johansson et al., 2005). 

  

. 

Figur 5: Diagrammet visar kriterier för mögeltillväxt 

kan ske beroende på temperatur och luftfuktighet. 

Källa: (Aref & Ehsani, 2013) 
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Nedsmutsade material löper större risk för mögeltillväxt då det ger näring åt 

bakterierna. Även väldigt mögelresistenta material löper större risk då de är 

nedsmutsade (Johansson et al., 2005). 

2.2.4.1 Fuktkrav 

Boverket ställer vid nybyggnation och ombyggnation i kapitel 6.52 och 6.53 krav på att 

fuktighet i konstruktioner behöver undersökas och bedömas utifrån kritiskt fukttillstånd. 

Delarna ska undersökas under ogynnsamma förhållanden för att förhindra skador eller 

påverkan i konstruktionsdelar men också för att människors hygien och hälsa inte 

påverkas. Ett material är i kritiskt fukttillstånd om det förändras eller angrips med 

hänsyn på följande punkter (Boverket, 2012) 

 

 Mögel- och bakterietillväxt 

 Rötsvamp och virkesförstörade insekter 

 Mekaniska egenskaper 

 Termiska egenskaper 

 Stora fuktrörelser 

Tabell 1: SP:s förslag till Boverket gällande kritiskt fukttillstånd för använda material. 

Källa: (Johansson et al., 2005).  

Material Kritiskt fukttillstånd [% RF] 

Okända material 75 

Smutsade material 75-80 

Trä, träbaserade material 

Gipsskivor med papp 80-95 

Mineralull  

90-95 Cellplast (EPS) 

Betong 

Figur 6: Redogörelse över mögeltillväxt för träbaserade 

material. Källa: (Johansson et al., 2005) 
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2.2.5 Fukt i obrukade byggnader 

Klimatdata visar att i Sverige brukar den relativa ånghalten vara lägre under sommaren 

jämfört med vintern, däremot är fuktinnehållet i luften högre under sommaren (Sandin, 

2010). Under vintertid när det är kallt ute och varmt inomhus blir inomhusluften torr då 

den relativa ånghalten blir låg. Dessutom varierar ånghalten mycket emellan dag och 

natt. 

 

För en byggnad som stått ouppvärmd kan problem ske då ingen uppvärmning finns som 

driver fuktvandringen från insidan mot utsidan eller torkar upp fukten. Byggnadens 

värmetröghet kommer göra att kyla eller värme lagras i byggnaden. Denna skillnad 

orsakar fuktvandringar i konstruktion från båda sidor när utomhustemperaturen varierar. 

Har den transporterande luften då en hög ånghalt finns risk för kondensutfällning med 

mikrobiell påväxt som följd. En byggnad som inte underhålls kan utsättas för 

fuktproblematik genom brist på kontroll av skick. Fukt kan också orsaka problem via 

läckage i exempelvis tak och även via orensade dagvattenledningar. 

 

3 Metod för fallstudien 
3.1 Litteraturundersökning 

Initialt genomfördes en litteraturundersökning med fokus att finna användbar litteratur 

för det undersökta området. Sökmotorerna som brukades var Science direct, Google 

scholar, Google samt Discovery. Några av de sökord som användes var moisture 

problems old house, airtightness wooden house, internal insulation old buildings, energy 

retrofitting och heritage buildings. Motiven för valet av artiklar var att deras innehåll 

skulle vara kopplat till områdena fuktproblem och energieffektivisering. 

 

3.2 Uppmätning och okulär besiktning 

Husets uppbyggnad och alla användbara mått noterades under en uppmätning i början 

av arbetet. Med hjälp av en lasermätare och en tumstock uppmättes insidan samt utsidan 

av hela byggnaden. Måtten användes sedan för att framställa planritningar i programmet 

Revit architecture 2015 (www.autodesk.com).  

Parallellt med uppmätningen genomfördes en okulär besiktning som syftade till att 

dokumentera byggnadens nuvarande skick. Den okulära besiktningen utgick delvis ifrån 

checklistor gällande fuktproblematik från (Länsstyrelsen, 2008) samt (Fuktcentrum, 

2015). 

 

Dessa listor hade som syfte att skapa en fuktstatusbedömning i befintlig byggnad innan 

ombyggnation samt en allmän kännedom om byggnaden.  

 

3.3 Energiberäkningar 

3.3.1 BV
2 

Är ett datorprogram som användes för att göra dynamiska energiberäkningar. Insamlad 

information från huset användes som indata i programmet som sedan beräknade den 
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specifika energianvändningen för ett år. Programmet valdes att användas på grund av 

dess användarvänliga uppbyggnad.  

BV2 tar hänsyn till bland annat byggnadens värmetröghet, ventilationstyp, luftotätheter, 

köldbryggor, temperaturvariationer och solinstrålning. Dessutom är det möjligt att lägga 

scheman på de boendes brukarvanor med elektriska apparater och deras närvaro i 

byggnaden. 

Ett införande av ett flertal parametrar i programmet krävdes för att beräkningarna skulle 

bli korrekta. Bland annat krävdes U-värden för väggar, tak och golv. Dessa värden 

beräknades enligt standarden SS-EN ISO 6946. För byggnadsdelar mot mark 

beräknades U-värden enligt standarden SS-EN ISO13370, där formler användes enligt 

beskrivning från (Swedisol, 2006). 

3.3.2 Comsol 

För att beräkna hur stor påverkan köldbryggorna hade i konstruktionen användes 

programmet Comsol Multiphysics (www.comsol.se). Efter att husets konstruktion vid 

vägg, vindsbjälklag och bjälklag modellerats beräknade därefter programmet inverkan 

av köldbryggorna. 

Vid beräkningar för köldbryggor användes standarden SS-EN ISO10211 där 

tvådimensionella beräkningar simulerades i Comsol, vilka genererade ett värde att 

använda för antalet löpmeter köldbrygga i byggnaden.  

Programmet valdes på grund av att det ger trovärdiga resultat och bidrar med en insikt 

om köldbryggornas inverkan i konstruktionen. 

3.3.3 Lufttäthetsprovning 

Metoden innebar att undersöka en del av eller en hel byggnads lufttäthet, genom att 

trycksätta den med ett över- eller undertryck genererat från en fläktanordning. 

Tillvägagångssättet kallas lufttäthetsprovning men är även känd som ”blower door 

metoden” (Science partner, 2015). Metoden utfördes enligt standarden SS-EN 13829.  

 

Metoden valdes för att undgå anta värden på ventilationen, istället undersöktes den 

vilket ger ett värde för denna specifika byggnad. Blower door metoden är ett sätt att ta 

reda på byggnadens otätheter och ett steg i att beräkna läckage och därmed dess 

energianvändning. Den negativa sidan är däremot att resultatet har en felmarginal på 

±15% (Liu, Moshfegh, Akander, & Cehlin, 2014). 

 

3.4 Fuktberäkningar 

Fuktberäkningar utförs för byggnaden genom att beräkna hur ånghalten varierar över ett 

år. Utöver det bedöms risken för mikrobiell tillväxt med hjälp av ett riskdiagram 

(isopleths). Resultat redovisas bland annat genom att notera den högsta relativa 

ånghalten i konstruktionsdelens kritiska område. Både dynamiska och stationära 

beräkningssätt användes. 

 

Byggnadskomponenterna undersöktes med fukt- och temperaturberäkningsprogrammet 

WUFI 2D-3 (www.wufi.se). Programmet är utvecklat i Tyskland på Franunhofer 



 

18 

 

Institute of building Physics. WUFI är ett program som kan beräkna dynamiska 

fukttillstånd i olika konstruktionsdelar. Dynamiskt innebär att programmet kan beräkna 

utifrån att klimatet förändras under året. Beroende på vilka byggnadskomponenter och 

konstruktioner som används kan fukt samt temperaturfördelning redovisas i olika 

diagram.  

 

Programmet användes för att på ett estetiskt tilltalande sätt kunna redovisa 

konstruktionens fuktinnehåll och eventuell mögelrisk. Fördelarna med WUFI är att 

programmet är relativt enkelt, innehåller relevant indata med många olika parametrar. 

En nackdel med programmet är att tiden för beräkningarna kan ta lång tid. 

 

Stationära beräkningar gjordes enligt glaser metoden och användes också som 

komplement för att säkerställa och redovisa resultatet av en specifik komponent. 

 

3.5 Känslighetsanalys 

3.5.1 Osäkerhetsberäkning 

Med anledning till en viss osäkerhet hos U-värden och ventilation för byggnaden i 

dagsläget genomfördes en osäkerhetsberäkning. Den avser att påvisa osäkerheten i den 

nuvarande energianvändningen. 

3.5.2 Luftflödesanalys 

Efter att en energieffektivisering projekterats gjordes en känslighetsanalys med 

ambitionen att tydliggöra hur byggnaden påverkades ur fukt- och energisynpunkt vid 

fyra olika luftomsättningar. De valda scenariorna innebar en förändring av 

ventilationsomsättningarna till följd av olika graders lufttätning, samt en 

energieffektivisering. Eftersom det är svårt att veta hur tät byggnaden blir vid en 

energieffektivisering, är motivet för analysen att på ett lättöverskådligt sätt påvisa hur 

energianvändningen och fuktrisken varierar med ventilationen.  
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4 Litteraturundersökning 
Detta avsnitt redovisar funnen litteratur som har används till bakgrund för detta 

examensarbete.  

 

Utbredningen av Sjuka hus har uppskattats av World Health Organisation(WHO) till 

cirka 30 % av alla renoverade och nybyggda hus, varav 10-30% av dess brukare lider av 

hälsobesvär till följd av detta (Mendelson, Catano & Kelloway 2010 ). Beräkningar 

visar dessutom att nära en miljon svenskar lever i bostäder där inomhusluftens 

kvalitet kan påverka deras hälsa i en negativ riktning (Sandstedt & Tielman, 1999). 

Namnet ”Sjuka hus sjukan” syftar till en byggnad där dess användare uppvisar symptom 

i form av irritation i luftvägar, ögon, hud, trötthet och illamående av att enbart vistas i 

huset. I dagsläget finns svårigheter med att direkt kunna koppla ett visst symptom till en 

specifik orsak i byggnaden. Det finns dock starka indikationer på att problemen 

uppkommer på grund av samverkan av flera faktorer (Arbetsmiljöverket, 2015 ). 

 

Det finns inga tydliga bevis för att mikrobiell exponering enbart skulle vara orsaken till 

hälsobesvär. Vid undermåligt underhåll av en byggnad kan mögeltillväxt dock ske och i 

sin tur leda till inandning av mögelsporer. 

Vanliga orsaker till uppkomsten av sjuka hus är vatten- och fuktskador. Dessa kan 

generera mögelpåväxt samt utsöndring av giftiga emissioner från byggnadsmaterial 

efter fuktskada. Några exempel på vanliga orsaker till uppkomst är bland annat 

slagregn, kondensation, luftfukt, läckage, felaktig dränering samt defekta 

ventilationssystem (UAMS, 2015). 

Resultatet kan då bli uppkomst av diverse allergier och symptom som då kan härledas 

till ett sjukt hus (Crook & Burton, 2010). 

 

Beträffande lufttäthet påvisade mätningar från 11 flerfamiljshus i Gävle att träregelhus 

och timmerhus hade ett luftläckage på 1,9 l/s∙m
2
 (Liu, Moshfegh, Akander, & Cehlin, 

2014). Ett examensarbete som utförde lufttäthetsprovning av timmerhus med synligt 

timmer på någon av sidorna hade stor variation på resultaten av lufttäthetsprovningen, 

där resultaten var ett läckage över 1 l/s∙m
2
. Den största anledningen var att timret hade 

stora glipor och läckaget var som störst vid skarvar (Lindberg, 2009).  

Specifika områden där luftläckage förekommer i stor utsträckning är vid grund och syll. 

Därutöver är även golv- och vägganslutningar ett vanligt område för läckage i 

träbyggnader (Relander, Heiskel, & Tyssedal, 2011;), ( Relander, Bauwens, Roels, 

Thue, & Uvsløkk, 2011). 

 

En annan studie undersökte om det gick att energieffektivisera kulturhistoriska 

byggnader upp till 50 % med bland annat invändig isolering för att bevara utsidans 

arkitektur. Resultatet visade att byggnader av trä kan reducera energianvändningen med 

upp till 62 % med hjälp av tilläggsisolering av väggar, vind och byte av fönster. 

Beräkningarna visade dessutom att denna typ av åtgärd inte orsakade risk för mögel 

eller röta (Harrestrup & Svendsen, 2015).  
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5 Genomförande 
5.1 Okulär besiktning 

I samband med den okulära besiktningen mättes huset upp och därifrån överfördes ytor 

och volymer till BV2. Måtten låg som grund för sedan kunna skapa planritningar i 

programmet Autocad Revit Architechture 2015 (www.autodesk.com). Genom 

ritningarna kunde areor för byggnaden beräknas, som därefter agerade indata i 

programmet BV2 (www.bv2.se). Ritningarna fungerade även som relationshandlingar, 

där avikelser i form av skador och allmänt skick dokumenterades.  

 

5.2 Energiberäkningar 

Samtlig information som insamlades under varje nedanstående område i detta 

energiavsnitt användes som indata i programmet BV2 (www.bv2.se) för att slutligen 

beräkna den totala specifika energianvändningen. För att utföra energiberäkningarna i 

programmet BV2 (www.bv2.se) krävdes en mängd indata gällande ett flertal 

parametrar. Dessa parametrar innefattade till exempel solfaktor, intern värmegenerering, 

hushållsel, värmegenomgångskoefficienter för olika byggnadsdelar samt byggnadens 

ventilationsgrad. 

5.2.1 Ventilation 

Efter att ritningarna färdigställts genomfördes en lufttäthetsprovning av byggnaden. Ett 

representativt område för hela huset valdes att undersökas på plan 1, då det fanns en 

begränsning av var utrustningen kunde placeras. Dessutom ansågs byggnaden vara så 

otät att en komplett trycksättning av hela huset ej skulle vara genomförbar. Detta 

eftersom en tryckskillnad på 50 Pa krävdes för att utföra testet, och det gick inte att 

återskapa med ett så pass otätt hus.  

 

Till att börja med tätades samtliga oönskade otätheter i det valda rummet med tejp. Med 

oönskade menas fönster som saknade glasning, eluttagshål (utan inmonterad dosa) och 

dörrkarmsanslutning som saknade drevning och foder. Även golvbrunnen på toaletten 

tejpades vilken saknade vatten i vattenlåset, samt en pardörr som inte gick att stänga på 

grund av fuktsvällning. En dator kopplades sedan till fläkten som sedan ställdes in på ett 

undertryck av 50 Pa. Efter cirka 30 minuter var testet klart och ett värde för lufttätheten 

kunde erhållas. Två typer av tester gjordes där den ena bestod i att täta allt ovanstående 

respektive ett test där fönstren var otätade. Med hjälp av detta värde kunde sedan en 

luftomsättning genom vindpåverkan och en på grund av termik beräknas, som indata till 

BV2 (se bilaga C). 
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Nedan visas bilder på det valda utrymmet för provningen, liknande använd utrustning 

samt en tätad dörr. Rödmarkerat område på planritning avser dörröppningen där 

utrustningen placerades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8: Tätad dörr Figur 7: Utrustning anpassad för 

lufttäthetsprovning. Källa: 

(carolina homeperformance inc, 

2015) 

Figur 9: Undersökt 

område lufttäthet plan 1. 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.carolinahomeperformanceinc.com/reports.cfm&ei=ycpdVZ_SLuS0ygO-yYKIDg&bvm=bv.93756505,d.bGg&psig=AFQjCNHTbM8ye6ez-FL4oGTAk-p-ANuE5w&ust=1432296350242574
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Figur 11: Exempel på köldbrygga i konstruktionen. 

5.2.2 U-värden 

För vissa värden användes ett 

medelvärde beroende på 

storleken av dess respektive 

yta. U-värden beräknades 

enligt standarden med stöd av 

Swedisols guide (Swedisol, 

2006). Det innebär att både 

U-värdes- samt λ-värdes 

metoden användes. 

Värmekonduktiviteten för de 

olika materialen hämtades 

från Kenneth Sandins bok 

(Sandin, 2010).  

För fönster och portar har 

överslagsvärden från Swedisol använts. 

5.2.3 Köldbryggor 

Innan energiberäkningarna tog vid beräknades köldbryggor i finita elementprogrammet 

Comsol multiphysics 3.5 (www.comsol.se). Efter att tvådimensionella modeller ritats 

upp över de utsatta delarna applicerades de på antal löpmeter köldbrygga. 

Köldbryggorna uppkom efter den projekterade tilläggsisoleringen. 

 

Initialt ritades geometrin över anslutningen, därefter specificerades materialen samt 

inomhus och utomhusförhållanden. Värmeflödet beräknades sedan genom 

konstruktionen med och utan köldbrygga. 

 

De simulerade köldbryggorna utfördes likt nedan där temperaturskillnaden är 1 °C och 

köldbryggan är differensen mellan köldbryggan till vänster och referensfallet till höger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10: Formler enligt 

standard för uppvärmd källare. 
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5.2.4 Övriga indata 

Inomhustemperaturen valdes till 21 
o
C enligt Sveby, 2012. 

5.2.4.1 Intern värmegenerering 

För intern värmegenerering har antaganden gjorts och schablonsiffror använts för några 

olika parametrar. Värden kommer ifrån Svenskt byggnadsbestånd (Sveby, 2012) och är 

baserade på statistik över energianvändningen för småhus i Sverige. 

Husets antas inhysa en familj och därför har beräkningarna utförts med fem personer 

som är hemma 14 timmar per dygn och bidrar med värmegenerering i medeltal 80 W 

per person. 

Utöver personvärme bidrar också apparater till uppvärmning. Här rekommenderades det 

att använda 70 % av hushållselen som intern värmegenerering, vilket också gjordes. 

Utöver detta angavs också belysning, som normalt är cirka 25 % av hushållselen. 

Hushållselen motsvarar 30 kWh/m
2
∙år. 

5.2.4.2 Tappvarmvatten 

Utifrån Svenskt byggnadsbestånd (2012) har ett värde på en normal 

tappvarmvattenförbrukning använts. 20% av tappvarmvattnet har dessutom brukats som 

internvärmegenerering. Schablonvärdet som användes var 20 kWh/m
2
∙år. 

5.2.4.3 Klimatdata 

För energiberäkningarna användes klimatdata från Gävle som fanns specificerat i 

programmet BV2. 
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Figur 12: Modell över uppbyggnad av känslighetsanalys. 

Känslighetsanalys 

Scenario 1 – 
0,81 oms/h 

Relativ 
ånghalt 

Specifik 
energianvändn

ing 

Scenario 2 –  

0,61 oms/h 

Relativ ånghalt 
Specifik 

energianvändning 

Scenario 3 –  

0,48 oms/h 

Relativ ånghalt 

Specifik 
energianvändn

ing 

Scenario 4- 

0,30 oms/h 

Relativ ånghalt 
Specifik 

energianvändning 

5.3 Känslighetsanalys 

5.3.1 Osäkerhetsberäkning 

Beräkningen utfördes genom att addera samt subtrahera 20 % av 

transmissionsförlusterna. Det ger ett gynnsamt värde med en låg energianvändning och 

ett ogynnsamt med en hög energianvändning. Därutöver varierades även luftomsättning 

vid det gynnsamma fallet. 

5.3.2 Luftflödesanalys 

När all data var sammanställd i BV2 varierades luftomsättningarna för att redovisa den 

varierande energianvändningen vid de olika omsättningarna. I WUFI varierades 

luftomsättningen med hjälp av variationen i fukttillskotten beskrivet i tabell 3 nedan. 

Följande luftomsättningar valdes för känslighetsanalysen: 

 

 0,81 oms/h – Detta är värdet från lufttäthetsprovningen utan tätande fönstertejp. 

 0,61 oms/h – Det här värdet kom också från lufttäthetsprovningen och när 

fönstertejp tätar. 

 0,48 oms/h – Boverkets krav på ventilation, 0,35 l/s∙m
2
 uppvärmd golvyta 

innebär för Sofiedal 0,48 oms/h. 

 0,30 oms/h – Boverkets undersökning BETSI angav att många småhus var 

underventilerade, denna omsättning valdes för att undersöka vad som skulle 

hända om byggnaden tätats väldigt mycket. 

Nedan redovisas den uppbyggnad som användes för känslighetsanalysen 
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5.4 Fuktberäkningar  
 

De valda byggnadsdelarna som undersöktes i WUFI (www.wufi.se) är riktade mot det 

mest ogynnsamma vädersträcket. I det här fallet användes norr för fuktdiffusionen på 

grund av sämre uttorkningsmöjligheter från solen. Följande komponenter valdes att 

simuleras i WUFI:  

 

 Vägg 

 Golvbjälklagsanslutning 

 Vindbjälklag 

 

Arbetet i programmet startade med uppritning av geometrin för respektive undersökta 

byggnadsdel. Därefter valdes storleken på rutmönstret som beräkningarna utfördes 

utifrån. Desto fler rutmönster desto noggrannare beräkning, men samtidigt tar 

beräkningarna längre tid.  

 
  

Figur 13: Geometrin av 

golvbjälklagsanslutningen 
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Figur 14: Begynnelsevillkor 

Sedan valdes material till respektive geometri. Materialen valdes utifrån olika databaser 

i programmet, där den mest förekommande var från Tyskland. Nedan följer en tabell 

över de valda materialen samt en bjälklagsanslutning ritad i programmet: 

Tabell 2: Materialval 

Material Densitet 

(kg/m
3) 

Värmekonduktivitet 

(w/m∙K) 

µ-faktor Databas 

Mineral 

insulation 

board 

65 0,043 3,4 Germany 

Hoiz 45 Wood 

shavings 

65 0,08 2,5 Germany 

Gypsum board 850 0,2 8,3 Germany 

Medium 

density fibre 

board #1 

528 0,1 12 Germany 

Pine transverse 

direction 

510 0,13 50 Norway 

Laminate 

flooring 

800 0,15 2500 Sweden 

Vapour barrier 

(Sd = 100m) 

  200000 Germany 

Mineral wool 60 0,04 1,3 Germany 

 

Efter materialvalen ställdes begynnelsevillkoren på materialen in. Eftersom 

undersökningen inte behandlade eventuell uttorkning av byggfukt ställdes 

utgångspunkten i materialen på 50 % relativ ånghalt. Temperaturen på materialen var 

förinställda på 20 ˚C. I beräkningarna anpassades dessa parametrar utefter klimatet 

snabbt. 
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Figur 17: Analys av klimatdata 

 

Därefter specificerades ytorna i form av insida, utsida och adiabatiska.  

Utsidan valdes utefter ett områdes klimatdata. De närmsta områdena var Borlänges 

inlandsklimat eller Stockholms kustklimat, varav Borlänges klimatdata användes.  

 

Det valda inomhusklimatet valdes 

återigen utefter klimatdatan där 

Borlänge valdes. Därefter användes 

standarden SS-EN 13788 som med 

hjälp av en algoritm beräknar 

inomhusklimatet. I denna ruta 

valdes inomshustemperaturen till 

21 ˚C då statistiken från BETSI 

(Boverket, 2010) pekade på ett 

sådant värde. Därefter valdes 

varierande fukttillskott på User 

defined för att kunna utföra den 

tänkta känslighetsanalysen. 

Fukttillskottet valdes som konstant 

över hela året. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15: Klimatdata Borlänge Figur 16: Analys av klimatdata 
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Figur 18: Indata över insidan av 

konstruktionen 

 

 

 

 

Efter att inomhus och utomhusklimat hade valts fördes en del data in om ytans 

egenskaper. Här användes rekommenderade värden på värmeövergångskoefficienter av 

WUFI (www.wufi.se). Utifrån dessa värden beräknade WUFI ångövergångsmotstånden.  

Det finns två sätt att ange ångspärren, antingen modellerar man den eller anger ett Sd 

värde på insidan. För lång- och kortvågig strålningsdata användes en förinställd insida 

med ljus kulör. Det fanns även en annan för trägolv.  

 

Hantering av material 

För att beräkna Sd-värden i WUFI men även för att kunna kontrollera materialens 

trovärdighet gjordes en del omvandlingar av enheter.  

𝑍 =
𝑑

25 ∙ 10−6
∙ 𝜇 

 

Ekvation x 

𝑍 =
𝑆𝑑

25 ∙ 10−6
 

 

 

Ekvation y 

Ekvation x och Ekvation y ger tillsammans 𝑆𝑑 = 𝑑 ∙ 𝜇 

d= materialets tjocklek [m], Z=materialets ångmotstånd [s/m], 𝜇= diffusionsmotstånds-

faktor [-], Sd=ekvivalent ångmotstånd i stillastående luft [m], 25 ∙ 10−6 (luftens 

ånggenomsläpplighet (δ) vid +20 ˚C) i enheten [m
2
/s] (Nevander & Elmarsson, 2006) 
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För utsidan valdes däremot kort- och långvågig strålnings värden beroende fasadens 

kulör, värden från Kenneth Sandins bok användes. Trä har en långvågig emittans på 0,9 

och för kortvågig strålning användes 0,5 som är för ljusa färger.  

Färgens Sd-värde beräknades utifrån fukthandbokens färg, akrylatlatexfärg för 

utomhusbruk, med ånggenomgångsmotstånd på 4∙10
3
 s/m. Detta gav ett Sd värde på 

0,1m. Reduktionsfaktorn för regn sattes till 0,7 för väggarna då inte allt vatten från 

regnet absorberas, eftersom ungefär 30 % antas stänka bort vid anträffandet av ytan. 

 

 
 

När ovanstående indata var ifylld startades simuleringen. När den blev klar kunde 

modellen analyseras både 2-dimensionellt och 1-dimensionellt. Vid simulering 1-

dimensionellt väljs område och vad som ska analyseras 

 

Nedan redovisas en bild på ett specifikt undersökt område i golvbjälklaget med den 

främst använda funktionen. 

 

Figur 19: Här visas modellen med 

transport av relativ ånghalt, temperatur 

och ångtryck för golvbjälklag. I detta skede 

går det sedan att spela upp film som visar 

variationen under året. Tidssteget är en 

timme över ett år. 
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Figur 20: Undersökt område för golvbjälklag 

Figur 21: De främst använda 

funktionerna i programmet. 
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Isopleths bygger på figur 5(se teori) för mikrobiell tillväxt. Varje punkt på isopleths 

symboliserar en tidpunkt under året med en specifik temperatur och luftfuktighet.  

5.4.1 Fukttillskott 

Inför de olika scenariorna i känslighetsanalysen har olika fukttillskott beräknats 

beroende på olika luftomsättning. (Se teoriavsnitt för bakomliggande formler). 

 

Tabell 3: Fukttillskott 

Scenario 1 –  

0,81 oms/h 

Scenario 2 – 

0,61 oms/h 

Scenario 3 –  

0,48 oms/h 

Scenario 4 –  

0,30 oms/h 

1,80 [g/m
3
] 2,38 [g/m

3
] 3,05 [g/m

3
] 4,88 [g/m

3
] 

 

Fukttillskotet på 1,8 g/m
3
 härstammar från undersökningen Byggnaders Energi 

användning Tekniska status och Innemiljö (Boverket, 2010) och syftar enbart på 

tillskottet i småhus. 
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6 Resultat 
6.1 Utgångspunkt  

Nedan redovisas den nuvarande tillstånd på byggnaden beträffande området energi, 

samt allmänt fysiskt tillstånd. Även värdebärande detaljer påvisas för att motivera valen 

kopplade till energieffektiviseringen. Det fysiska tillståndet konstaterades under okulära 

besiktningar. 

Byggnadens värmesystem består idag av en vedpanna placerad i källaren med 

tillhörande vattenburet distributionssystem innehållande radiatorer. Dock står 

byggnaden ouppvärmd i dagsläget. Dessutom är en betydande del av byggnadens el-

kablar och installationsrör stulna. Väggarna bestod av timmer med mellanliggande 

tätning av mossa. 

6.1.1 Nuvarande skick 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 23: Plan 1. 

Figur 22: Källarplan. 
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Härmed följer fyra bildkollage med tillhörande förklaringar kopplade till de färglagda 

områdena illustrerade ovan: 

 
 

 

 

Figur 25.  

Figur 25. Spår av fuktkonvektion och förmodligen vatteninträngning av regn från öster. 

Detta beror sannolikt på att fönsterkittet har lossnat och därmed låter vatten och luft 

tränga in mellan rutorna. 

Figur 26. Mögelangripen vägg i kattvind troligen till följd av tidigare vattenläckage. 

Figur 26. 

Figur 24: Plan 2. Rummen lokaliserade i respektive hörn utgörs 

av kattvindar. 
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Figur 29: Frostsprängning vid vägg och trapp. Startade troligen med att ytfärgen 

lossnade vilket ledde till att putsmaterialet absorberade regnvatten, som sedan frös till 

is och expanderade. 

 

Figur 30: Rutten veranda och vattenansamling i garagets takkonstruktion. En 

kombination av att virket inte var impregnerat och att det har regnat in på verandan 

kan vara möjliga orsaker.  

Figur 27: Otät dörr som leder till luftläckage 

Figur 28: Entrédörr utsatt för skadegörelse 

Figur 28. Figur 27. 

Figur 30.  

 

Figur 29.  
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Figur 32: Frånvaron av hängrännor leder till rutna takfotsbrädor. 

  

Figur 31: Avsaknaden av hängrännor leder till linjeformad 

vattenansamling på marken framför huset. Eftersom att ett 

dräneringssystem troligen inte anlades vid byggnationen rinner 

regnvattnet in mot källarväggana och absorberas av dem. 

Missfärgningarna på väggarnas insida är ett resultat av denna 

problematik.  
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Figur 33: Värdebärande detaljer i form av snickarglädje vid pelare, takfot, 

dörr och veranda. Även fönstren är av vikt rent bevarandemässigt och är 

tidstypiska till sitt utseende. 
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6.1.2 Energi 

Efter simulering i programmet BV2 (www.bv2.se) kunde en specifik energianvändning 

på 199 kWh/m
2
∙år

 
utläsas som referensfall för byggnaden. Resultatet från 

lufttäthetsprovningen visade i dagsläget på 0,81 omsättningar/timme. 

 

En viss felmarginal finns dock i detta värde i och med att flertalet av 

byggnadsmaterialen och dess U-värden har antagits. För att påvisa att det faktiska 

värdet kan vara något högre eller mindre beräknades två extremfall utifrån 

referensfallet. Extremfallen utgjordes av två scenarion där luftomsättningen var 0,30 

oms/h respektive 0,81 oms/h. Därutöver beräknades dessa två fall med ±20% samt -av 

referensfallets transmissionsförluster. Extremfallet vid 0,30 oms/h resulterade i en 

specifik energianvändning på 128 kWh/m
2
∙år samt 233 kWh/m

2
∙år vid 0,81 oms/h vilket 

redovisas i följande figur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spridningen resulterade i en osäkerhet på ±35,5 
17,2  % 

 

Nedanstående tabell visar värden över referensfallets energiförluster relaterade till 

klimatskärmen. Energiförlusterna är uppdelade i transmissionsförluster och luftläckage 

vilket redovisas i diagrammet nedan:  

 

35% 

22% 
11% 

7% 

25% 

Fördelning av energiförluster 

Vägg

Fönster/port

Golv

Tak

Ventilation

Gynnsamt Referensfall Ogynnsamt

128,3 

198,8 
233 

Osäkerhet- specifik energianvändning 
kWh/m2∙år 

Figur 34: Osäkerhet i energianvändningen 

Figur 35: Energiförluster referensfall. 
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6.2 Åtgärdsförslag 

6.2.1 Förslag till energieffektivisering 

Utgångspunkten för energieffektiviseringen var att samtliga fönster hade tätats, då detta 

ansågs vara en enkel åtgärd med stora besparingar för att bruka byggnaden i dess 

befintliga skick. Utifrån figur 35 valdes följande energieffektiviserande åtgärder för att 

reducera byggnadens transmissionsförluster:  

 

 300 millimeter tilläggsisolering av vindsbjälklaget 

 95 millimeter invändig tilläggsisolering av träytterväggarna 

 Byte av dörrar 

 Byte av fönster 

 

Då bevarandet av herrgårdens utseende anses vara 

befogat bör hänsyn tas till detta vid byte av 

klimatkomponenter. Därför valdes att bevara 

fönstrens ytterruta med tillhörande spröjs och 

montera tvåglasfönster innanför. Dessutom tätas alla 

springor runtom fönstren med tätningslister. 

Ytterdörrarna bevaras också men en nyare dörr 

monteras innanför den befintliga för att minska 

transmissionsförlusterna, vilket är möjligt då det i 

dagsläget är dubbla dörrar. 

  

Figur 36: Montering av 

tvåglasfönster innanför 

befintliga fönster 
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Även valet av isolering tog hänsyn till bevarandet av fasaden med dess detaljer då den 

valdes att monteras invändigt. En invändig tilläggsisolering är enkel att genomföra, 

nackdelen är att boytan minskar och köldbryggorna kvarstår. 

 

Tabell 4: Sammanvägda värden på byggnadskomponenter 

före och efter energieffektivisering. 

 

Byggnadsdel U-värde Före [W/m
2
∙K] U-värde Efter 

[W/m
2
∙K] 

Tak 0,318 0,109 

Grund 0,452 0,452 

Yttervägg 0,703 0,381 

Dörrar/Portar 2 1,2 

Fönster 3 1,4 

 

Tabellen nedan redovisar värdena på de beräknade köldbryggorna samt schablonvärden 

över dörrar och fönster, som alla användes i energiberäkningarna. 

 

Tabell 5: Köldbryggor 

Område Köldbrygga 

[W/m∙K] 

Referens 

[W/m∙K] 

Differens 

[W/m∙K] 

Tegel-golvbjälklag 1,464 1,415 0,049 

Mellanbjälklag, vägganslutningar 0,836 0,665 0,171 

Vindbjälklag 1,777 1,766 0,011 

Dörrar, schablon 0,02   

Fönster, schablon 0,02   

 

Se avsnitt 6.3 känslighetsanalys för byggnadens specifika energianvändning efter 

åtgärdsförslag. 
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Figur xx.. jaaafanja 

Figur 37: 

Köldbryggesimuler

ingar och 

anslutningar. 

Nedanstående figurer visar simulering av köldbryggor och den 

projekterade uppbyggnaden av anslutningarna 
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Figur 38: Stationär beräkning av vindsbjälklaget under Januari 

månad med en medelutomhustemperatur  på -5,1 
o
C (Sandin, 

2010). Mineralullen är skiktad i fyra steg för att redovisa om det 

sker några större förändringar inuti materialet. 

6.2.2 Fuktberäkningar 

Detta avsnitt redovisar tabeller över den maximala relativa ånghalten i den kritiska 

zonen beroende på antalet luftomsättningar. Dessutom konstateras det med riskdiagram 

(isopleths) om respektive byggnadsdel var inom riskzonen för mögelangrepp. 

6.2.2.1 Vindsbjälklag 

Nedan redovisas uppbyggnaden av det tilläggsisolerade vindsbjälklaget samt en tabell 

som redogör för den relativa ånghalten i dess innehållande material. 

 

Då en dynamisk beräkning gjorde det svårt att illustrera en större skillnad i något 

kritiskt område gjordes först en stationär beräkning. Beräkningen enligt glasermetoden 

visade att skillnaden var som störst i början av konstruktionen men sedan är ganska 

likartade. I utsidan vid mineralullen blev nivåerna höga men skillnaden liten. 

 

 
 

 

 

 

 

Därefter kunde det konstateras att dynamiska beräkningar vid de olika omsättningarna 

skulle vara intetsägande, då den relativa ånghalten var lika hög i det kritiska området. 

0,00
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0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

 Rå % 0,3 oms/h

med ångspärr

Rå % 0,813 oms/h
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Rå % 0,3 oms/h

Vindsbjälklag 
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Figur 39: Toppskiktet av mineralull under ett år från Juni 2015-2016 visar på 

höga nivåer luftfuktighet med en mögelrisk som följd. 

Därför behövdes endast en beräkning över toppskiktet i mineralullen utföras. Resultatet 

visar att det finns risk för mögeltillväxt då små toppar passerar gränsen vid en kritisk 

nivå kring 90-95 % ovan mineralullen. 
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6.2.2.2 Bjälklag 

WUFI film visade att det kritiska 

området befann där sågspånet möter 

timret i konstruktionen, då den relativa 

ånghalten blev som högst i det 

gränsskiktet. Det var däremot inte alltid 

risk för mikrobiell tillväxt då den 

relativa ånghalten främst var hög när 

utomhustemperaturen var för låg för 

mikrobiell tillväxt.  

 

Resultaten för den högsta noterade 

relativa ånghalten är utifrån det mest 

ogynnsamma fallet med 200mm 

sågspån. Resultaten av den relativa 

ånghalts-fördelningen är redovisad i 

tabellen nedan. För fullständigt resultat 

se bilaga B. 

 

Tabell 6: Resultat av simuleringar 

Byggnadsdel -  Golvbjälklag utan ångspärr   

Scenarion 0,81 oms/h  0,61 oms/h 0,48 oms/h  0,30 oms/h 

RÅ % 83 86 88 94 

Risk Ingen Gränsfall Risk Risk  

 Golvbjälklag med ångspärr - scenario 4 

 150 mm 

överlapp 

300 mm 

överlapp 

Hela golvet  

RÅ % 86 87 81  

Risk utan Å-

spärr 

Risk Ingen Ingen  

  

Figur 40: Undersökt område i spån vid 

bjälklagsanslutning. 

NORR 
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6.2.2.3 Yttervägg 

WUFI-film visade att den relativa 

ånghalten blev hög direkt efter mineralullen 

vid masonitskivan och början på 

timmerstockarna. För fullständiga resultat 

se bilaga B. 

 

Tabell 7: Fukthalt vid olika scenarion  

Byggnadsdel - Yttervägg 

Scenarion 0,81 

oms/h 

0,61 

oms/h 

0,48 

oms/h 

0,30 

oms/h 

RÅ % 72 78 82 91 

RÅ % Å-

spärr 

- - 57 57 

Risk Ingen Ingen Ingen Risk 

  

NORR

R 

Figur 41: Tilläggsisolerad vägg 

med markerat undersökt område 
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6.3 Luftflödesanalys 

Nedan följer känslighetsanalyser över fukt- och energiförhållanden vid respektive 

omsättning. Detta avsnitt avser att påvisa resultaten av känslighetsanalysen på ett 

lättöverskådligt sätt.  

6.3.1 Energi 

 
Figur 42: Känslighetsanalys över den specifika energianvändningen. 
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6.3.2 Fukt 

Dessa känslighetsanalyser redovisar hur stor den relativa ånghalten blir vid olika 

luftomsättningar respektive byggnadsdel. 

 
Figur 43: Känslighetsanalys över den maximala luftfuktigheten under ett år i utvalda 

konstruktionsdelar. 
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Mögelrisk 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 44. Följande figurer redovisar mögelrisken i ytterväggen vid 0.81 

respektive 0.30 oms/h. Någon risk för mögel uppkom ej förrän vid 0.3 oms/h. 

Figur 45. Följande figurer redovisar mögelrisken i mellanbjälklaget vid 0.61 

utan ångspärr respektive 0.30 oms/h med ångspärr. Vid 0.61 oms/h var det 

gränsfall för mögelrisk, de lägre omsättningarna innebar däremot en risk. 

Vid montering av ångspärr med 300 mm överlappning fanns det dock ingen 

risk vid 0.3 oms/h.  
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7 Diskussion 
7.1 Okulärbesiktning 

Vår okulära besiktning begränsades av att vi inte kunde se väggarnas och varmtakets 

exakta uppbyggnad. Däremot kunde en ungefärlig bild av uppbyggnaden uppskattas 

genom att delar av konstruktionen var synlig. 

 

7.2 Energi 
Energiberäkningarna byggde en del på den okulära besiktningen vilket gjorde att några 

byggnadsdelar som fönster och dörrar fick antagna värden som anses vara typiska för 

komponenterna. För resterande delar av byggnaden har värden beräknats utifrån de 

material vi noterat under besiktningen. 200 mm sågspån i golvbjälklagen antogs då den 

okulära besiktningen tydde på det. Däremot är det troligt att sågspånet har sjunkit ihop 

vid vissa områden och därmed inte isolerar lika väl. 

 

Efter den okulära besiktningen gjordes lufttäthetsprovningen för byggnaden, då ett 

representativt värde användes för hela byggnaden. Detta ger en viss osäkerhet då den 

omslutande arean inte enbart anslöt mot utsidan. Resultatet av lufttäthetsprovningen var 

för en timmerbyggnad dock jämfört med resultat från behandlad litteratur. 

 

En nackdel med vår beräkning av byggnadens energianvändning är att resultatet blir 

mycket precist, då enbart exakta värden anges. För att lösa det utfördes en 

osäkerhetsberäkning vilken beaktar en osäkerhet i ventilationen och även i 

transmissionsförlusterna. Osäkerheten uppkom på grund av att en del U-värden antogs i 

beräkningarna och därmed bidrog till ett osäkert värde. Detta kan vara fördelaktigt att 

känna till för en köpare. 

 

Utifrån referensfallet tror vi däremot att byggnaden skulle kunna kräva lite mer energi, 

på grund av att vissa U-värden varit optimistiska. Exempelvis golvbjälklaget U-värde 

där hänsyn inte tagits till eventuell ihopsjunken sågspån. Dessutom tror vi att om hela 

byggnaden hade lufttäthetsprovats skulle läckaget varit större på grund av ytterdörrar 

som krympt och orsakat otätheter. 

 

Efter en energieffektivisering tror vi att energianvändningen kommer blir mindre. 

Transmissionsförlusterna kan fortfarande vara något högre på grund av de optimistiska 

U-värdena. I samband med tilläggsisoleringen kommer byggnaden förmodligen bli 

tätare och därmed bör energianvändningen minska. Att ta byggnaden i drift i dagsläget 

utan åtgärder med en panna på 80 % verkningsgrad och en priskostnad på cirka 55 

öre/kWh för pellets blir kostnaden att värma upp hela boytan till 21 
o
C cirka 79 000 kr.  

 

7.3 Fukt 

Användningen av WUFI gjorde att fuktberäkningarna kunde simuleras över tid. 

Klimatdata som användes var för Borlänge vilket bör stämma bra överrens med Gävle 

då orterna befinner sig relativt nära varandra.  
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Då det fanns en stor variation av material i databasen valdes de som vi tyckte passade 

bäst. I vissa fall modifierades materialens egenskaper för att bättre passa in i modellen, t 

ex ändrades sågspånets värmekonduktivitet. Trämaterialet som användes var tall, i 

tidigare forskning har det visat att kärnveden har mindre fukttransport och är mer 

resistent mot mikrobiell tillväxt (Singh, Page, & van der Walls, 2014). Dock användes 

inte kärnved i våra beräkningar.  

 

 

För att hitta WUFI-modellens kritiska fuktområde användes WUFI film där området 

enkelt kunde identifieras. När variationerna av ventilationen ändrades kunde en stor 

skillnad i den relativa ånghalten också konstateras i området. Denna metod fungerade 

bra och dessutom kunde resultatet presenteras i en tabell på ett lättöverskådligt sätt. 

Däremot blev det problem vid vindsbjälklaget då skillnaderna var mycket små vid de 

olika luftomsättningarna. Det gjorde det svårt att illustrera skillnaden. Här fungerade 

därför ett stationärt beräkningssätt bättre för att presentera som resultat. 

WUFI visar bara endimensionell fukttransport i den cell som markeras. Väljs däremot 

hela konstruktionen beräknas den relativa ånghalten som ett medelvärde. Vill man 

därför påvisa hur den varierar i hela konstruktionen med max- och minvärden anser vi 

att ett stationärt tillstånd fungerar bättre. 

 

I och med bristen på underhåll har även byggnaden blivit väldigt smutsig, vilket också 

kunde konstateras under besiktningen. Nedsmutsningen är svår att rengöra fullständigt, 

vilket gör att de nya materialen som används i en energieffektivisering snabbt kan bli 

nedsmutsade och på så vis fungera som näring till mikrobiell tillväxt. Därför är det av 

vikt att rengöra ytor för att förhindra eventuell mikrobiell tillväxt och därmed undvika 

risken för att byggnaden drabbas av sjuka hus sjukan. 

 

Något som det inte tagits hänsyn till för vindsbjälklaget är temperaturen i dess utrymme, 

därför har ovansidan symboliserat utsidans klimat i beräkningarna. I verkligheten 

kommer det utrymmet bli något varmare vilket sänker den relativa ånghalten. En av 

anledningarna är varmlufts läckage från insidan. De olika luftomsättningarna visade en 

konstant hög luftfuktighet på ovansidan vind.  

Då luftfuktigheten är hög blir också mögeltillväxt en risk och därför är problematiken 

svår att undvika. Därför kan det anses vara godtagbart, så länge luften från kallvinden 

inte tar sig till inomhusluften och på så vis riskerar påverka människors hälsa genom 

mögelsporer. 

Utöver detta så bör en ångspärr användas innan vindsbjälklaget då fukt även kan ta sig 

upp via otätheter genom fuktkonvektion driven av termik. Dock har inga beräkningar 

har gjorts för fuktkonvektion då det är svårt att känna till luftströmningen genom 

otätheterna även om de kan utgöra ett stort fuktproblem. 

  

Att enbart se till den relativa ånghalten i konstruktionen ger ingen helhetssyn över 

risken för biologisk tillväxt. Därför har även WUFI en funktion (isopleths) som visar 
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sambandet emellan temperatur och luftfuktighet. Med hjälp av den kan en bedömning 

ske om fuktrisk föreligger eller inte. Däremot kan vi inte bedöma hur stor den är då 

även tiden måste beaktas, något som vi inte har gjort.  

 

Då innerväggarna består av timmer tror vi att fukttillskottet kommer buffras av träet, 

vilket gör att en hög luftfuktighet undviks. 

 

Fuktsimuleringarna innehåller en del osäkerheter därför ska de inte ses som en absolut 

sanning, utan istället en fingervisning på hur det kan se ut i konstruktionen. Exempelvis 

golvbjälklaget är simulerat utifrån 200 mm sågspån, men med en mindre andel kommer 

det skapas en större köldbrygga vilket gör att mer värme läcker ut och luftfuktigheten i 

det kritiska området bli lägre. Eftersom att innerväggarna består av timmer tror vi 

dessutom att fukttillskottet kommer absorberas av träet, vilket gör att en hög 

luftfuktighet inomhus kan undvikas. 

 

7.4 Övrigt 
Detta arbete bidrar med kunskap om hur en fukt- och energiundersökning av en 

byggnad kan utföras. I detta fall behandlas Sofiedals herrgård som vart obrukad de 

senaste åren och därmed saknar driftstatistik. Dessutom begränsas ett eventuellt 

idrifttagande och energieffektivisering av bevarandekrav.  

Undersökningen tydliggör delvis om huset innehar symptom som kan påverka dess 

brukare i form av Sjuka hus symptom, vilket redan har en stor utbredning i 

byggnadsbeståndet och är viktigt minimera. Det ska däremot tilläggas att fenomenet 

sjuka hus innefattar flertalet parametrar som inte behandlas i detta examensarbete. 

Eftersom detta är en fallstudie med specifika förutsättningar går resultatet inte att 

generalisera för liknande typer av byggnader. 

 

Ur ett samhällsperspektiv är denna typ av undersökning värdefull då den bidrar till 

kunskapen om hur denna byggnad kan energieffektiviseras, och på så vis bidra till ett 

samhälle med lägre energianvändning vilket är av stor vikt i dagsläget. 

 

Det är beklagligt att förfall av denna byggnad har skett och att olösta hinder i form av 

bullerkomplikationer gjort att boende fortfarande inte är möjligt. Vår uppfattning är att 

planbestämmelser hindrar byggandet av ett bullerplank som skulle kunna bidra till att 

göra fastigheten godkänd ur brukarsynpunkt. Detta har lett till att huset har stått obrukat 

de senaste åren och fallit offer för inbrott och skadegörelse. Trots dessa 

bullerkomplikationer har byggnaden inhyst brukare under flera år, vilket tyder på att 

uppfattande av buller som ett problem är något subjektivt. 

 

Vi valde utgångspunkten att byggnaden är kulturhistorisk vilket också satte prägel på 

hur tilläggsisoleringen skulle monteras.  

Genom att bevara och energieffektivisera äldre byggnader skapas en god bebyggelse 

och begränsande klimatpåverkan. Alla dessa faktorer är viktiga att ta i beaktning för att 

kunna skapa en hållbar livsmiljö. 
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8 Slutsats 
För att uppnå Boverkets energikrav krävs en specifik energianvändning på 110 

kWh/m
2
∙år. I dagsläget klarar byggnaden inte av detta då den nuvarande 

energianvändningen beräknades till nästan 200 kWh/m
2
∙år. 

 

De rekommenderade ändringsförslagen för att uppnå kraven med utgångspunkt att 

bevara byggnadens utseende är: 

 

 95 mm invändig tilläggsisolering av träytterväggar 

 300 mm tilläggsisolering av vindsbjälklaget 

 Byte av fönster och dörrar enligt specifikationer i rapporten  

 Tätning av fönster och dörrar 

 

Tätningen av fönster och dörrar påverkar den slutgiltiga luftomsättningen för huset. 

Ovanstående åtgärder resulterade i en ventilationsgrad på 0,61 oms/h, vilket uppfyller 

Boverkets krav. Beroende på vilken luftomsättning som antas varierar både 

energianvändningen samt den relativa ånghalten i konstruktionen. Den utförda 

känslighetsanalysen visar att vid monterad ångspärr kommer konstruktionen vara 

fuktsäker. Nuvarande ventilationsomsättning utgör dock ingen risk för fuktproblem ur 

fuktdiffusionssynpunkt. Däremot uppnås inte energikraven med nuvarande 

ventilationsomsättning. 

 

Byggnaden bedöms vara i behov av åtgärder, kopplade till problem orsakade av att den 

har stått obrukad en längre tid.  

 

Nedan redovisas den specifika energianvändningen vid de testade luftomsättningarna 

samt den relativa ånghalten i utvalda konstruktionsdelar. 
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9 Framtida undersökningar 
Då vi inte kan generalisera skulle en undersökning med olika luftomsättningar och 

fuktdiffusion undersökas för typiska konstruktionsdelar i småhus. Då det är många 

byggnader som är underventilerade enligt rapporten av BETSI. Det skulle kunna 

fungera som ett bibliotek och ge en fingervisning om fukttillståndet i den svenska 

bebyggelsen av småhus. 

 

Liknande studier kan utföras på villa Sjötorp i Gävle som det finns ett intresse att 

bevara. Exempelvis har byggnaden en facebook grupp med över 2000 gilla-

markeringar. 
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Bilaga A. Fuktdata & stationärt beräkningsprogram

 

Fuktdata 

 

 

 

 

 

 

Byggnadsvolym V 1507 m³

Byggnadsarea Atemp 573,2 m²

Dagslägets ventilation 0,813 oms/h

Fukttillskott v+ 1,8 g/m³

v+=G/n*V→ G 2205,3438 g/h

Boverkets krav 0,35 l/s·m² 0,48 oms/h

Oms/h 0,3 0,48 0,614 0,813

Fukttillskott 4,88 3,05 2,38 1,80

Fukttillskott vid olika omsättningar

Fukttillskott
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Beräkningsprogram stationärt tillstånd 

 

Stationära beräkningar
Januari - Gävle

medel ˚C  -5,1 vs 3,22

Rå % 0,87

ve 2,8

Inne ˚C 21 vs 18,32

oms/h 0,813 0,614  0,48  0,3

fukttillskott 1,8 2,38 3,05 4,88

Skikt d - tjocklek λ - lambda R - värmemotstånd Temp ˚C vs - mät.ånghalt δ - ångg.släpp Z -ångmotstånd v - ånghalt v - ånghalt2 v - ånghalt3 v - ånghalt4 Rå % 0,813 oms/h Rå % 0,614 oms/h Rå % 0,48 oms/h Rå % 0,3 oms/h

Utsida 0,04 -5,1 3,22 60 2,8 2,8 2,8 2,8 0,87 0,87 0,87 0,87

Mineralull1 0,075 0,036 2,08 -5,0 3,25 0,000025 3000 2,80 2,80 2,80 2,80 0,86 0,86 0,86 0,86

Mineralull2 0,075 0,036 2,08 -0,2 4,78 0,000025 3000 2,84 2,86 2,87 2,91 0,59 0,60 0,60 0,61

Mineralull3 0,075 0,036 2,08 4,6 6,63 0,000025 3000 2,88 2,91 2,94 3,02 0,43 0,44 0,44 0,46

Mineralull4 0,075 0,036 2,08 9,5 9,11 0,000025 3000 2,92 2,96 3,01 3,13 0,32 0,33 0,33 0,34

Spån 0,2 0,08 2,50 14,3 12,3 0,000015 13333,33333 2,96 3,02 3,08 3,25 0,24 0,25 0,25 0,26

Spont 0,02 0,14 0,14 20,1 17,39 0,0000002 100000 3,15 3,26 3,39 3,74 0,18 0,19 0,19 0,21

Masonitskiva 0,005 0,08 0,06 20,4 17,69 0,000002 2500 4,51 5,06 5,69 7,43 0,25 0,29 0,32 0,42

Ångspärr 0,05 20,5 17,8 0 4,54 5,10 5,75 7,52 0,26 0,29 0,32 0,42

Gips 0,013 0,25 0,05 20,5 17,8 4000 4,54 5,10 5,75 7,52 0,26 0,29 0,32 0,42

Väggyta 0,10 20,8 18,11 360 4,60 5,17 5,84 7,67 0,25 0,29 0,32 0,42

Insida 21 18,32 4,60 5,18 5,85 7,68 0,25 0,28 0,32 0,42

SUMMA 11,283 132253,3333

oms/h  Rå % 0,3 oms/h med ångspärr

fukttillskott 4,88

Skikt d - tjocklek λ - lambda R - värmemotstånd Temp ˚C vs - mät.ånghalt δ - ångg.släpp Z -ångmotstånd v - ånghalt Rå %

Utsida 0,04 -5,1 3,22 60 2,80 0,87

Mineralull1 0,075 0,036 2,08 -5,0 3,25 0,000025 3000 2,80 0,86

Mineralull2 0,075 0,036 2,08 -0,2 4,78 0,000025 3000 2,80 0,59

Mineralull3 0,075 0,036 2,08 4,7 6,67 0,000025 3000 2,81 0,42

Mineralull4 0,075 0,036 2,08 9,5 9,11 0,000025 3000 2,81 0,31

Spån 0,2 0,08 2,50 14,3 12,3 0,000015 13333,33333 2,81 0,23

Spont 0,02 0,14 0,14 20,1 17,39 0,0000002 100000 2,83 0,16

Masonitskiva 0,005 0,08 0,06 20,5 17,8 0,000002 2500 2,95 0,17

ev Ångspärr 0,02 20,6 17,9 4000000 2,95 0,16

Gips 0,013 0,25 0,05 20,6 17,9 4000 7,68 0,43

Invändig takyta 0,10 20,8 18,11 360 7,68 0,42

Insida 21 18,32 7,68 0,42

SUMMA 11,25069048 4132253,333

Ej spärr
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Bilaga B. WUFI-beräkningar

 

Yttervägg 

Undersökt område 
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0,813 oms/h     0,614 oms/h 
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0,48 oms/h     0,3 oms/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

0,3 oms/h med ångspärr 
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Golvbjälklagsanslutning 

Undersökt område 
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0,813 oms/h     0,614 oms/h 
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0,48 oms/h     0,3 oms/h 
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0,3 oms/h 150 mm ångspärr   0,3 oms/h 300 mm ångspärr 
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0,3 oms/h ångspärr hela golvet       
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Bilaga C. Lufttäthet, indata och beräkningsprogram

 

Lufttäthetsprovning – data och resultat 

 

 

 

 

 

 

 

Lufttäthetsprovnings utrymme

Omslutande area 226 m²

Volym 172 m³

Golvarea 56,2 m²

Väggarea 153,6 m²

Resultat från lufttäthetsprovning

Tätade fönster

Byggnadens permeabilitet 1,524 l/s·m²

Betaexponent 0,6311

Otäta fönster

Byggnadens permeabilitet 2,148 l/s·m²

Betaexponent 0,6583
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Vindpåverkan
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Termik 
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Bilaga D. U-värdesberäkningar

 

Indata 

 

 

 

 

Material λ

Trä 0,14

Betong 1,7

Tegel 0,7

Puts 1

Mineralull/cellplast 0,036

Masonitskiva 0,08

Mark 2

Sågspån 0,08

Gips 0,25

Rse 0,04

Rsi tak 0,1

Rsi vägg 0,13

Rsi mark 0,17

Värmeövergångsmotstånd
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Beräkningar 

 

 

 

 

Bottenplatta

Platta mot mark d 0,3

Area invändig 202 m² λ 1,7

Periferi 65,6 m Rplatta 0,176470588

Väggtjocklek w 0,5 m

z 1,3 m

λ 2 Tegelvägg

Golv d 0,5

B' 6,16 m λ 0,7

dt 1,27 Rvägg 0,714285714

B'-0,5z 5,51 U-värde 1,13085622

dt<B'-0,5*z

Ugolv 0,452

dw 1,769

dw>dt → dt₂=dt 1,27

Ukvägg 0,433

Ovanmark area=undre markarea

Ukv 0,626

Beräkning av platta och källarvägg för uppvärmd källare

Källarvägg

Sammanvägt u-värde källarvägg
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Takkonstruktioner

Varmtak

Lager Material λ d R1-trä R2-cellplast

1 Träspont 0,14 0,02 0,143 0,143

2 Träbalk (12,5%) 0,14 0,2 1,429 0,000

Cellplast (87,5%) 0,036 0,2 0,000 5,556

2 Trä+cellplast 0,049 0,2 0 0

3 Masonitskiva 0,08 0,005 0,0625 0,0625

0 Rsi+Rse 0,14 0,14

Ʃ 0,225 1,63 5,76

Uλ 0,226 Uu 0,185699653

U-värde 0,204

Vindsbjälklag

Lager Material λ d R1-trä R2-spån

1 Mineralull 0,036 0,3 8,333333333 8,333333333

2 Träbalk (25%) 0,14 0,2 1,428571429 0

Sågspån (75%) 0,08 0,2 0 2,5

2 Trä+sågspån 0,095 0,2 0 0

3 Träspont 0,14 0,2 1,428571429 1,428571429

4 Masonitskiva 0,08 0,005 0,0625 0,0625

0 Rsi+Rse 0,14 0,14

Ʃ 0,705 11,25297619 12,32440476

Uλ 0,083 Uu 0,082

U-värde 0,082

Area lågdel 50,4 m²

Area golvbjälklag 182,8 m²

U-värde golvbjälklag 0,082

U-värde varmtak 0,204

U-värdetak 0,109

Sammanvägt u-värde tak



4 

 

 

Väggkonstruktion

Lager Material λ d R1-trä R2-mineralull

1 Träpanel 0,14 0,022 0,157142857 0,157142857

2 Timmer 0,14 0,15 1,071428571 1,071428571

3 Masonitskiva 0,08 0,005 0,0625 0,0625

4 Mineralull (90%) 0,036 0,09 0 2,5

Reglar (10%) 0,14 0,095 0,678571429 0

4 Reglar+Mineralull 0,0464 0,095 0 0

5 Gips 0,25 0,013 0,052 0,052

0 Rsi+Rse 0,17 0,17

Ʃ 0,285 2,191642857 4,013071429

Uλ 0,281 Uu 0,261

U-värde 0,271

Area trävägg exkl fönster, dörr 320,2

Area källarvägg exkl fönster 144,3

U-värde trävägg 0,271

U-värde källarvägg 0,626

Uvärde vägg 0,381

Sammanvägt u-värde väggar
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Bilaga E. BV
2
-indata

 

 

 

Ytor, volymer, mått

Platta mot mark 236 m²

Takarea 233,2 m²

Byggnadsvolym 1507 m³

Atemp 573,2 m²

Omkrets 64 m

Längd 18,7 m

Gavelmått 14,1 m

Byggnadshöjd 8,75 m

Nockhöjd 11,7 m

Medel inomhushöjd 2,63 m

U-värden

Byggnadsdel U-värde före ändring Efter ändring

Fönster (solfaktor 0,388) 3 1,4

Dörrar/portar 2 1,2

Väggar 0,703 0,381

Tak 0,318 0,109

Grund 0,452 0,452

Areor

Byggnadskomponent Fasad mot väst Fasad mot öster Fasad mot söder Fasad mot norr

Fönster 26,1 17,2 9,6 10

Dörr 0 5,67 4,62 1,9

Vägg inkl fönster, dörr 154,5 154,5 115,3 115,3

Trävägg inkl fönster, dörr 107,3 107,3 85,8 85,8

Källarvägg inkl fönster, dörr 47,2 47,2 29,5 29,5
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Köldbryggor

Köldbrygga Läckflödeskoefficient

Fasad mot väst Fasad mot öster Fasad mot söder Fasad mot norr

Köldbrygga dörr&fönster 0,02 77,6 62,6 39 39,8

Vindbjälklag 0,011 18,7 18,7 6,8 6,8

Mellanbjälklag 0,171 7,9 7,9 7,3 7,3

Tegelvägg-golvanslutning 0,049 18,7 12,8 12,8

Yttervägg-innervägg 0,171 12 3,2 6,4 5,55

Löpmeter

Ventilation

0,813 oms/h 0,614 oms/h 0,48 oms/h 0,3 oms/h

Termik:0,485 Vind:0,328 Termik:0,369 Vind:0,245 Termik:0,28 Vind: 0,2 Termik: 0,18 Vind: 0,12

Intern värmegenerering

Maskiner Wh/m²·år W/m²

hushålls el ej belysning 22 500

tillgodogjord värme 15750 1,80

belysning 7 500 0,86

tappvarmvatten 20% 4 000

Personvärme

5 personer á 80 watt 14h/dag 400 Watt/dag 0,70



3 

 

 

Resultat transmissionsförluster BV2

 -20% UA Referensfall UA  +20% UA

586,88 733,6 880,32

Specifik energianvändning

0,3 oms/h 0,813 oms/h 0,813 oms/h

128,3 198,8 233

Specifik energianvändning efter ändring

0,3 oms/h 0,48 oms/h 0,614 oms/h 0,813 oms/h

87,9 99,4 109,6 123
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Bilaga F. Bilder

 

 

Figur 1. Ytterdörr med hål och avskrapad färg. 

 

Figur 2. Trapp och plattform/veranda utsatt för frostsprängning. 

 

Figur 3. Plattform/veranda vid entré utsatt för frostsprängning. 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Samtliga fasader saknar hängrännor. 
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Figur 5. Avsaknaden av hängrännor skapar linjeformad vattenansamling framför byggnaden. 

 

Figur 6. Ruttet trä på veranda mot norr. 

 

Figur 7. Frostsprängning på fasad mot väst. 

 

Figur 8. Fasad mot väst. 
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Figur 9. Avsaknad av hängrännor bidrar till ruttna takfotsbrädor. 

 

Figur 10. Ruttet räcke runtom veranda. 

 

Figur 11. Fuktproblematik förmodligen till följd av avsaknaden från hängrännor. 

 

 

Figur 12. Fuktproblematik troligen härstammad från avsaknaden av hängrännor. 
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Figur 14. Spår av fuktdiffusion och vatteninträngning av regn i fönster mot söder. 

 

Figur 15. Mögelsvamp. 

 

 

Figur 16. Troligen vitmögel på ytterväggarnas insida i ett av de fyra kallutrymmena. 

 

Figur 17. Spår av husbock. 
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Figur 18. Tecken på vattenläckage från yttertak i ett av fyra kallutrymmen. 

 

Figur 19. Yttervägg av massivt timmer angripen av svamp. 

 

Figur 20. Ytterdörr mot söder med synliga otätheter. 
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Figur 21. Samtliga invändiga par-ytterdörrar ej möjliga att stänga på grund av svällning. 

 

Figur 22. Skadegörelse orsakad av inbrottstjuvar. 

 

Figur 23. Fasad mot öster. 
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Figur 24. Fasad mot norr. 

 

Figur 25. Fasad mot väster. 

 

Figur 26. Exempel på snickarglädje på vindskiva samt gesims. 

 

Figur 27. Snickarglädje på veranda mot öster. 
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Figur 28. Pelare på veranda utsmyckad med snickarglädje. 

 

Figur 29. Detaljutformad takfot. 

 

Figur 30. Prydande detaljer på veranda mot norr. 

 

Figur 31.  Frostsprängd tegelvägg med ovanpåliggande trävägg. 
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Figur 32. Originalfönster med prägel från 1860-talet. 

 

Figur 33. Ytterdörr med snideridetaljer på fasad mot söder. 

 

Figur 34. Rutten takfotsbräda på grund av obefintlig hängränna. 

 

 

Figur 35. Utmärkande takdetaljer och vägglister inomhus. 
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Figur 36. Välbevarade tapeter och listverk. Dörr ej möjlig att stänga på grund av svällning. 

 

Figur 37. Välbevarad kakelugn på plan 1. 

 

Figur 38. Gott skick på väggar, tak och golv. 
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Fiur 39. Dörrar drabbade av svällning som inte gick att stänga. 

 

Figur 40. Trasig dörr, åverkan från inbrottstjuvar. 

 

Figur 41. Nya fönster monterade innanför de äldre. Ett exempel på energieffektivisering med 

hänsyn till bevarande av yttre utformning. 

 

Figur 42. Välbevarad kakelugn på plan 2. 
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Figur 43. Fuktinträngning på yttervägg i källaren. 

 

Figur 44. Fuktinträngning på yttervägg i källaren. 

 

 

Figur 45. Fuktproblematik på källarvägg i duschutrymme. 
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Figur 46. Flagnad takfärg i källaren till följd av ouppvärmt hus. 

 

Figur 47. Fuktinträngning källarvägg. 

 

Figur 48. Vattenansamling i takisoleringen vid. 

 

Figur 49. En springa mellan golvsockel och golv resulterar i luftläckage. 
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