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Sammanfattning 
Sedan år 2012 finns det sju stycken Hälsingegårdar på UNESCOs världsarvslista. Detta 
har medfört att intresset för dessa gårdar har ökat både inom Sverige men även 
internationellt. En Hälsingegård karakteriseras av den detaljrikedom och de träarbeten 
som präglar byggnaden både exteriört och interiört. Husets tapeter och målningar 
interiört är även något som kännetecknar huvudbyggnaden på en Hälsingegård.  
Syftet med denna studie var att undersöka i vilken utsträckning det går att 
energieffektivisera en Hälsingegård med avseende på problematiken som uppstår 
genom att byggnaden har ett kulturhistoriskt värde och bevarandekrav. 
Energieffektiviseringen strävade till en början efter att byggnaden skulle uppfylla krav 
som ställts av Boverket på specifik energianvändning för småhus i regionen. Idag 
bedrivs en uthyrningsverksamhet i samarbete med Bo på Hälsingegård som erbjuder 
turister övernattningsmöjligheter på Hälsingegården under sommarmånaderna. Studien 
undersökte även vilket energibehov byggnaden har vid en uppvärmning och förlängning 
av uthyrningssäsongen med två och en halv månad.  
 
Studien genomfördes med följande metoder; litteraturstudier, platsbesök, 
energibalansberäkningar, fuktberäkningar och en kostnadsberäkning. Stor vikt lades vid 
platsbesöken vilket sedan använts som underlag för de övriga metoderna. För en av de 
föreslagna åtgärderna genomfördes en analys för att se om åtgärden bidrog till ökad risk 
för fuktproblem.  
 
Genomförandet av dessa metoder har lett fram till olika åtgärder som sänker 
byggnadens energibehov utan att gestaltningen påverkas. Energibehovet under ett år 
minskade med 38 procent och under sommarmånaderna maj till september minskade 
energibehovet med 61 procent genom de åtgärder som presenteras i studien. Att klara 
målet på 75 kWh/m2 Atemp år, var något som inte gick att uppfylla med de åtgärder som 
föreslogs i denna studie. Fuktanalysen av den kontrollerade åtgärden visar att risken för 
fuktproblem minskade efter åtgärden. 
 
Nyckelord: Hälsingegård, Energieffektivisering, Bevarande, Världsarv 

  



 

 

Abstract 
Since year 2012, there are seven decorated farmhouses in Hälsingland on the UNESCO 
World Heritage List. This has led to an increase in interest of these farmhouses in 
Sweden but also internationally. A decorated farmhouse in Hälsingland is characterized 
by the detailed woodwork of the buildings exterior and interior. The wallpapers and 
wall paintings is something that characterizes the main building of a classic Hälsingland 
farm.  
 
The purpose of this study was to examine to what extent it is possible to increase the 
energy efficiency of a main building on a Hälsinge farm, with regard to the problems 
concerning the building’s historical value and retention requirements. Energy efficiency 
first strove towards that the building would meet the requirements set by the Swedish 
National Housing Board Boverket on specific energy consumption for single-family 
homes in the region. Today there is a rental business in collaboration with Bo på 
Hälsingegård offering tourist accommodation facilities on a Hälsinge farm during the 
summer months. The study investigated which energy needs the building had with an 
extension of the rental season with two and a half months. 
 
The study was conducted using the following methods; literature review, site survey, 
energy balance calculations, humidity calculations and a cost calculation. Site surveys 
were important since these formed the basis for data collection and input to the other 
methods. For one of the proposed measures, a humidity analysis was done to see if the 
measure contributed to an increased risk of moisture problems. 
 
The implementation of these methods has led to various measures to reduce the 
building's energy needs without affecting the appearance of the building. The energy 
requirement for a year was reduced 38 percent. During the summer months of May to 
September, the energy consumption decreased by 61 percent with the measures 
presented in the study. To meet the target of 75 kWh/m2 per year was something that 
could not be achieved with the measures proposed in this study. Moisture analysis of a 
measure showed that the risk of moisture problems would decrease after 
implementation of the measure. 
 
Keywords: Decorated Farmhouses Of Hälsingland, Energy Efficiency, Conservation, 
World Heritage 
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Definitioner 
 
Energieffektivisering  Genom att med en eller flera  

metoder minska en byggnads 
energianvändning. Detta bidrar både till lägre 
driftskostnader och en hållbar miljö. 

 
kWh   Kilowattimme, energienhet som är effekt  

(Watt) under en timme. Kilo är ett prefix, 103. 
 
Kelvin   Temperatur, 0 °C motsvarar 273,15K. 
 
BIM   Byggnadsinformationsmodellering, 3D-modell  

som skapas där alla inblandade parter i ett 
projekt ska ha tillgång till samma information. 

 
Atemp Invändig golvarea som avses att värmas till 

minst 10 °C. 
 
Klimatskal Byggnadenskomponenter som skiljer yttre 

klimatet från det inre, det vill säga tak, 
ytterväggar, golv, fönster och dörrar. 

 
U-värde   Värmeöverföringskoefficient, beskriver  
   konstruktionens isoleringsförmåga, W/m2 K. 
 
Peer-reviewed  Expertgranskning, granskad av sakkunnig  

person innan publicering. 
 
Luftinfiltration  Luft som tränger in via otätheter i  

klimatskärmen, självdrag. 
 
Relationshandlingar  Ritningar som visar hur byggnadens  

utformning är idag. 
 

Inkubationstid  Tiden från det att fukthalten överstiger gränsen
   för kritisk nivå till det att fukthalten hamnar  

under den kritiska nivån igen.
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1. Inledning 
 
Denna studie genomförs på en Hälsingegård i Alfta, Hälsingland. Studien kommer att 
fokusera på energieffektivisering med avseende på bevarandekrav samt ta upp 
fuktproblem som kan uppkomma vid eventuella effektiviseringsåtgärder. Det som 
motiverar energieffektivisering av en Hälsingegård är möjligheterna att ta byggnaden i 
bruk som åretrunt bostad, alternativt att kunna ta emot turister under en längre period av 
året. Det vill säga maj till september istället för tidigare juni till augusti. Resultatet ska 
redovisa byggnadens energibehov före och efter föreslagna åtgärder.  
 
Att energieffektivisera äldre byggnader har visat sig fungerat med gott resultat i andra 
studier. I en undersökning som utförs av Morelli et al. (2012) redovisas hur 
energianvändningen förändras i ett danskt flerfamiljshus från 1896. Genom praktiska 
experiment användes tre typer av eftermontering av olika komponenter för att se om 
energianvändningen förändrades. Författarna redovisar att energianvändningen 
minskade med 68 procent när de tre åtgärderna samverkade. Energianvändningen 
minskade från 162 kWh/m2 år till 51 kWh/m2 år. Åtgärderna som genomfördes var 
tilläggsisolering av väggar, byte av fönster samt installation av nytt ventilationssystem. 
 
Alev et al. (2014) analyserar alternativa renoveringsalternativ för att energieffektivisera 
lantliga hus i Sverige, Finland och Estland. Den svenska byggnaden som studerades 
ligger på Gotland. Författarna menar att energikällan, för uppvärmning av byggnaden, 
har den största utvecklingspotentialen för att spara energi. De säger också att 
tilläggsisolering av väggar skulle ge en stor besparing av energi och även att det behövs 
förbättringar för att öka lufttätheten hos byggnaderna. Genom att byta ut uppvärmnings- 
och ventilationssystemet för byggnaderna menar författarna att 47 procent av 
energianvändningen kan minska. 
 
I vissa fall är det inte möjligt att genomföra vissa åtgärder som exempel utvändig 
isolering av väggar. Grytli et al. (2014) beskriver att energibesparande metoder kan 
förstöra de kulturhistoriska- och arkitektoniska värdena på en byggnad. Författarna 
diskuterar om det går att bevara värdet på en byggnad samtidigt som den 
energieffektiviseras. Författarna belyser att forskning på isoleringsmaterial och metoder 
för att energieffektivisera gamla värdefulla byggnader är något att forska vidare om. 
 
Ett arbete som gjorts inom det specifika området Hälsingegårdar är ett examensarbete 
av Svenshammar (2015) där en anpassning till gällande tillgänglighetskrav undersökts. 
Svårigheter i att uppfylla tillgänglighetskrav finns, men eftersom gårdarna är privatägda 
fastigheter och endast kan besökas efter överenskommelse med fastighetsägaren 
behöver inte kraven för tillgänglighet i publika lokaler uppfyllas. Denna studie kommer 
också undersöka krav ställda från Boverket (2015) men med annan ingångvinkel och 
andra problem. På så vis kan studien betraktas som en fortsättning på Svenshammars 
(2015) arbete med att uppfylla gällande krav utan att förändra byggnadens gestaltning. 
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1.1 Bakgrund 
  
Bevarandet av Hälsingegårdar till eftervärlden är av intresse för Sverige men även 
internationellt. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organzation 
(UNESCO) är en organisation för att skapa fred. Detta sker genom ökat samarbete 
mellan medlemsländer inom bland annat utbildning, vetenskap, kultur samt 
kommunikation och information (UNESCO, 2016). Det finns idag enligt UNESCO 15 
stycken världsarv utsedda i Sverige. Sedan år 2012 finns sju Hälsingegårdar med på 
världsarvslistan, dessa sju gårdar bildar tillsammans ett av dessa 15 världsarv. En 
Hälsingegård är som det låter på namnet, en gård i Hälsingland. Dessa består av olika 
många ekonomibyggnader som till exempel bostadsbyggnad, ladugårdar, 
stallbyggnader, uthus och byggnader för festligheter. Under 1800-talet byggde fribönder 
med god ekonomi dessa gårdar som idag går under samlingsnamnet Hälsingegårdar 
(RegionGävleborg, 2016). RegionGävleborg menar också att de sju Hälsingegårdar som 
är världsarvsmärkta ska representera de cirka 1000 Hälsingegårdar som fortfarande 
finns bevarade. För att Hälsingegårdarna ska bevaras är underhåll av byggnaderna 
nödvändigt, detta på grund av att de inte ska förfalla med tiden. Underhållet bör dock 
ske varsamt då byggnaderna inte får förvanskas enligt de riktlinjer som UNESCO och 
Boverkets byggregler har. Plan och bygglagen 2010:900 uppger följande angående 
ändring av byggnader: 
 

8 kap. 17 § PBL ”Ändring av byggnader ska utföras varsamt. Hänsyn ska tas till 
byggnadens karaktärsdrag och byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga och konstnärliga värden ska tas till vara.”  

  
Enligt Lisinski (2002) handlar det inte om stora åtgärder som behöver genomföras, utan 
ett mer kontinuerligt och klokt underhåll av gårdarna för att bevara kulturarvet. Det kan 
vara svårt att uppfatta vad som är skillnad mellan underhåll och ändring av en byggnad. 
Plan och bygglagen 2010:900 anger följande definitioner: 
                                       

1 kap. 4 § PBL ”Ändring av en byggnad är en eller flera åtgärder som ändrar en 
byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller 
kulturhistoriska värde”, (Boverkets byggregler, BFS 2015:3, BBR).  
                                       

Det som utmärker Hälsingegårdarna är dess konstruktion av timmer samt böndernas 
känsla för träarbeten och detaljer som också speglar sig på insidan genom hur rummen 
är utsmyckade med bröstpanel, målningar och mönstrade tapeter (Lisinski, 2002). 
Gamla timmerhus är ofta otäta; enligt Göllas et al. (2012) är detta på grund av den 
tidigare uppvärmningsmetoden med eldning i spisar och kakelugnar, där det krävdes en 
hög omsättning av friskluft för att eldningen skulle fungera bra. Även bristande 
underhåll och sättningar i grunden som gjort att timret inte ligger tätt mot varandra kan 
vara bidragande faktorer till att byggnaderna har blivit mindre lufttäta än vad de en gång 
var, menar Lindberg (2009). Enligt Sikander och Wahlgren (2008) har lufttätheten stor 
betydelse för en byggnads energianvändning.  
 
En aspekt som bör uppmärksammas vid åtgärder som tilläggsisolering och tätning av en 
byggnad är fuktproblem. Enligt Sandin (2010) är faktorer som styr ånghalten i 
inomhusluften framförallt ånghalten i utomhusluften, fuktproduktionen inomhus och 
ventilationens omfattning. Fuktproduktionen tas bortförs genom ventilation i 
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utrymmena, vilket innebär att högre luftomsättning (högre ventilation) ger mindre risk 
för fuktproblem (Nevander & Elmarsson, 2006). Det är ett vanligt fel enligt Samuelson 
et. al. (2007) att byggnader inte ventileras tillräckligt eller att ventilationen inte fungerar 
på rätt sätt. Enligt Boverkets rapport Så mår våra hus (2009) som ingår i 
regeringsuppdraget om Byggnaders Energianvändning, Tekniska Status och 
Inomhusmiljö (BETSI) redovisas ett resultat som har ett genomsnittsvärde på 0,4 
omsättningar per timme uppmätts för småhus. Detta motsvarar en lufttillförsel på 0,23 
l/s m2 Atemp, vilket är lägre än det krav för lufttillförsel på minst 0,35 l/s m2 Atemp från 
Boverket (2015). Byggnader som är täta, har dåligt fungerande ventilationssystem eller 
bristen på luftomsättningar leder till en högre ånghalt i inomhusluften med ökad risk för 
fuktproblem i byggnadskonstruktioner som konsekvens. 
  
I Hälsingland är turismen och exploateringsgraden fortfarande låg. Att turismen är låg 
kan bero på bristen av sängplatser i Hälsingland (Göllas, 2012). Hälsingegårdar börjar 
mer och mer erbjuda övernattningsmöjligheter för att utöka turismen i Hälsingland. 
Genom att förlänga turistsäsongen, som för närvarande bara löper under 
sommarmånaderna, kan intresset för Hälsingland och Hälsingegårdarna öka. I 
Hälsingland finns idag en organiserad verksamhet som tillåter fastighetsägare att hyra ut 
rum för övernattning. Gården som undersöks i studien ingår idag i verksamheten (Bo på 
Hälsingegård, 2016). 
  

1.2 Objektsbeskrivning 

Byggnaden som undersöks i denna studie står på gården Jan-Hans som ligger i Alfta, 
Hälsingland. Huset består av två våningsplan samt en oinredd vind (se Figur 
1).  Byggnaden har stått ouppvärmd och obebodd under en längre tid. Under tiden 
byggnaden varit obebodd har underhållet exteriört släpat efter, insidan är dock 
fortfarande väl bevarad. 
 
Det är möjligt att som turist besöka och övernatta på Hälsingegården mellan första juni 
och tionde augusti, till ett pris på 750 kronor per person (Jan-Hans, 2016). De rum som 
används vid övernattning för turister värms idag upp med flyttbara elradiatorer då 
byggnaden i övrigt saknar uppvärmningssystem. Detta medför höga 
uppvärmningskostnader och möjligheten att hyra ut under kyligare delar av året 
begränsas.  
 
I det fall att Hälsingegården Jan-Hans skulle värms upp i det skick byggnaden är idag 
kommer en stor del av värmen försvinna ut ur de otätheter som finns i klimatskalet. Ett 
exempel på en dörr med luftläckage från gården kan ses i Figur 2. De sju gårdarna på 
UNESCOs världsarvslista har ett ökat skydd mot förändringar med utmärkelsen 
byggnadsminne samt kulturmärkning i detaljplanen. Gården Jan-Hans har idag inget 
ökat skydd mot förvanskningar i form av byggnadsminnesmärkning eller 
kulturmärkning i detaljplanen. I studien kommer gården betraktas som att byggnaden 
har ett ökat skydd, det vill säga att kulturmärkning finns. Byggnaden som studeras ingår 
inte bland dessa sju världsarvsgårdar, dock har ägarna ett intresse av att bevara och 
underhålla gården varsamt. 
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                     Figur 1. Jan-Hans gården. Foto: Fredrik Häll 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Figur 2. Ytterdörr. Foto: Fredrik Häll 

1.3 Problemformulering 
Hälsingegården Jan-Hans har i dagsläget ingen uppvärmning utöver de provisoriska 
elradiatorerna. Skulle byggnaden börja värmas upp utan att några energibesparande 
åtgärder genomförs medför detta höga energikostnader. En stor del av värmen kommer 
tränga ut genom de luftotätheter som byggnaden har och avsaknad av värmeisolering. 
Eftersom byggnaden tillhör ett kulturarv får den inte förvanskas och det gör en 
energieffektivisering svårare. För att gården Jan-Hans ska ha möjlighet att ta emot 
besökare under längre delar av året behöver den tilläggsisoleras och 
energieffektiviseras. Det gäller en förlängning med två månader (maj - september). 
Detta bör kunna ske i samband med att byggnaden underhålls. 
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1.4 Syfte och mål 

Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning det går att 
energieffektivisera Hälsingegården Jan-Hans med så liten yttre och inre påverkan på 
byggnaden som möjligt. Detta får i sin tur inte leda till att byggnaden utsätts för några 
fuktproblem. Målet med studien är att hamna under Boverkets krav på specifik 
energianvändning för bostad, vilket i dagsläget är enligt Boverket (2015) 110 kWh/m2 
Atemp år vid annan värmekälla än elvärme och 75 kWh/m2 Atemp år vid användande av 
direktverkande el. 

1.5 Frågeställning 

Frågorna som ställts, vars svar är studiens syfte är följande: 
 
Är det möjligt att energieffektiviseras Jan-Hans gården med avseende på dess 
bevarandekrav? 
 
Är det möjligt att uppnå BBRs krav på specifik energianvändning? 
 
Vad händer ur fuktsynpunkt när byggnaden tilläggsisoleras? 

1.6 Avgränsningar 
Denna studie kommer att avgränsas till Hälsingegården Jan-Hans i Alfta men strävar 
efter att kunna generaliseras på liknande byggnader till exempel från samma epok och 
med liknande konstruktioner. Studien ska kunna användas av fastighetsägare eller 
kommuner då underhåll behöver genomföras på liknande byggnader med ett 
kulturhistoriskt värde som ska bevaras. Efter kommunikation med Ulrika Olsson och 
Daniel Olsson som båda är byggnadsantikvarier vid Länsmuseet Gävleborg, valdes  det 
att studien skulle avgränsas till tre tänkta åtgärder. 
 

•   Åtgärd fönster 
•   Åtgärd vindsbjälklag 
•   Åtgärd golvbjälklag 

 
Dessa åtgärder kommer att undersökas om de går att genomföra utan att byggnadens 
gestaltning påverkas. 

2. Metod 
I denna studie användes följande metoder för att uppnå syftet och få svar på 
frågeställningarna. Först genomfördes en litteraturstudie för att söka information kring 
det berörda området. I ett tidigt skede besöktes Hälsingegården i Alfta för att skapa en 
uppfattning om byggnaden studien skulle utföras på. Vid ett ytterligare tillfälle besöktes 
gården ännu en gång då byggnadens mått och skick dokumenterades. Efter 
uppmätningen kunde relationshandlingar upprättas. Anledningen till kontakten med U. 
Olsson och D. Olsson, byggnadsantikvarier vid Länsmuseet i Gävleborg var att få en 
bredare förståelse om vad som får göras samt inte göras på en byggnadsminnesmärkt 
byggnad. 
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Med utgångspunkt från den dokumenterade och uppskattade informationen kring 
byggnaden kunde sedan två olika energibalansberäkningar göras, en för stationära 
beräkningar med Excel och en i simuleringsprogrammet BV2. Med Excel beräknas då 
energibehovet på månadsbasis för att se hur åtgärderna påverkar en förlängd 
uthyrningsperiod. 

Den förslagna åtgärden för vindsbjälklaget analyserades sedan i programmet WUFI-2D. 
Detta gjordes som kontroll för att den nya isoleringsmängden inte skulle medföra några 
fuktproblem. 

Det sista som genomfördes i studien var en kostnadsuppskattning för att genomföra de 
förslagna åtgärderna med hjälp av Wikells Sektionsdata. 

2.1 Litteraturstudie 

Med litteraturstudien har tidigare uppsatser, rapporter samt artiklar om Hälsingegårdar 
och energieffektivisering undersökts. Även information om hur torpargrunder reagerar 
på tilläggsisolering och lufttätning har sökts. Detta för att få fördjupad kunskap inom 
detta ämne samt att få en överblick om vad som redan undersökts i detta område. 
Databaserna som användes vid sökningarna är Science Direct, Discovery samt Diva-
portal. De sökord som användes är: ”Energy AND building”, ”Energy efficiency”, 
”Heritage AND building”, ”Energy performance”, “Crawl space AND Sweden”. Vid 
sökningarna har följande filter användes för att avgränsa antalet träffar: Publication title: 
Energy and building och Content type: Journal. Artiklarna som valdes var peer review 
granskade. 

2.2 Platsbesök 
Vid två tillfällen besöktes Hälsingegården Jan-Hans i Alfta. Vid det första platsbesöket 
genomfördes en okulärbesiktning. Byggnadens skick bedömdes då och en övergripande 
genomgång av huset gjordes. Detta för att skapa en bild över arbetets omfattning och 
hur studien skulle struktureras upp. Vid det andra platsbesöket mättes hela byggnaden 
upp med hjälp av måttband, tumstock samt lasermätare. Den uppmätta datan kunde 
sedan användas till att rita upp byggnaden i Autodesk Revit 2015. Revit är en 
programvara för byggdesign som är speciellt utformad för 
byggnadsinformationsmodellering (BIM) (Autodesk, 2016).  

För att utföra energisimuleringar måste byggnadens mått, olika areor och volymer 
bestämmas, detta gjordes utifrån de uppmätningar som gjordes vid platsbesöket. Raftery 
et. al. (2011) visar i sin studie på hur systematisering och validering av 
energimodellering kan ske. Författarna menar att det viktigaste är insamling av 
långtidsmätningar följt av korttidsmätningar och platsbesök.     

2.3 Energisimuleringar 
För simuleringar har stationära beräkningar utförts med hjälp av Excel. I ett 
Exceldokument har medeltemperaturen per månad beräknats och använts för orten 
Edsbyn. Med Excelmodellen har energianvändningen räknats ut för att jämföra med 
resultaten i programmet BV2.  
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BV2 är ett energiberäkningsprogram som beräknar en byggnads el-, värme- och 
kylenergi för att simulera en byggnads energianvändning. Programmet har funnits sedan 
1996 och deras program är användarvänligt och ger tillförlitliga resultat. (BV2, 2016). 

BV2, 2016: “Nivån på indata i BV² är utvald så att den ska vara enkel 
men ändå så detaljerad att de flesta fall ska kunna simuleras. Det 
vanligtvis största problemet vid energisimulering av byggnader är brist på 
kunskap om detaljvärden för byggnaden.” 

BV2 har förinlagda klimatfiler för ett antal orter som används vid simuleringarna. I detta 
fall har Sveg valts då de anses ha mest liknande klimat som Alfta. För att ha 
möjligheten att jämföra klimatet mellan Edsbyn och Sveg som används vid de två olika 
energiberäkningarna beräknades årsmedeltemperaturen. 

En av anledningarna till att använda ett eget upprättat energiprogram i Excel är att BV2 
räknar att byggnaden vistas/bebos året runt. Med andra ord finns inte möjligheten att 
bedöma energianvändning om byggnaden nyttjas under en begränsad del av året. För att 
validera Excelmodellen, har energianvändningen på helårsbasis simulerats för BV2 och 
Excelmodellen, givet samma indata. Därefter har beräkningar utförts med 
Excelmodellen för perioder när byggnaden bebos av besökare.  

En kritisk aspekt är validering av byggnadsmodellen. Vanligtvis är det möjligt att 
jämföra simulerade energianvändningen med uppmätt energianvändning på årsbasis, i 
form av köpt eller uppmätta energibelopp (Raferty et al., 2011). I detta fall saknas 
uppmätt energianvändning, vilket innebär att simulerade resultaten blir osäkra. 

2.3.1 Uppskattning av ventilation/luftinfiltration 
Byggnaden som undersöks i denna studie har självdragsventilation. 
Mattsson och Akander (2015) har tidigare studerat Hälsingegårdar och undersökt 
luftomsättningen i huvudbyggnaden på två världsarvsgårdar. Författarna redovisar 
resultatet från en spårgasmätning som kommer ligga till grund för denna studie. Ett 
medelvärde har beräknats från de olika rummen som spårgasmätningen genomfördes i 
för att få fram ett värde för luftinfiltrationen. Sammanställningen av luftomsättningen 
visas i Tabell 1. Denna studie som författarna genomförde var på Hälsingegården 
Kristofers i Järvsö. Även byggnaden på gården Kristofers likt byggnaden på Jan-Hans 
var ouppvärmd vid undersökningarna. Uppvärmning av byggnaden skulle bidra till 
större termisk drivkraft och därav ge en större luftomsättning i byggnaden. Vidare 
konstateras att lufttätheten hos olika Hälsingegårdsbyggnader inte är samma. I studien 
som gjordes på Jan-Hans fanns inte möjligheter att använda spårgastekniker i 
byggnaden. Ett alternativ hade varit att använda en Blower Door mätning enligt SIS 
(2015) i en avgränsad del av byggnaden, men i studien valdes det att inte utföra någon 
Blower Door eftersom trycksättning av byggnaden kan medföra att tapeter skadas.  
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Tabell 1. Luftomsättningar Kristofers. (Mattson och Akander, 2015 ) 
Rum Oms/h 
Entré 1,51 
Huvudsal 1 
Festsal 0,95 
Kammare 1,01 
Rum 1 0,76 
Trappa 0,98 
Gästrum 1 ÖP 0,9 
Kammare ÖP 0,87 
Gästrum 2 ÖP 0,66 

Medel 0,96 

2.3.2 Uppskattning transmissionsförluster 

U-värden har beräknats med λ-värdesmetoden som beskrivs mer under kapitel 3.1.
Materialen samt dess tjocklek uppskattades under platsbesöken som sedan var
utgångspunkten vid U-värdesberäkningarna.

2.4 Fuktriskbedömning 

En fuktriskbedömning har utförts med finita elementprogrammet WUFI 2D. WUFI 2D 
används som ett analysprogram för att kontrollera komplicerade anslutningar ur fukt 
och värme synpunkt (WUFI, 2016). WUFI 2D är ett finitelement program som bygger 
på att programmet delar upp modellen i små element (se Figur 3.) ju fler 
elementuppdelningar desto noggrannare beräkning. Programmet användes för att 
kontrollera så de tänkta energibesparande åtgärderna inte ska bidra till ökad risk för 
fuktproblem. Detta är ett problem som kan uppkomma då husen blir för täta och 
ventilationen inte tillräcklig enligt antikvarisk sakkunnig vid Länsmuseet i Gävleborg 
U. Olsson (personlig kommunikation, 26 april 2016).

Figur 3. Modellen uppdelad i element innan analys. 

Undersökt område

Cellulosaisolering

Ångspärr

Kutterspån

Spontat innertak
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2.5 Kostnadsberäkningar 

För att beräkna kostnader för åtgärderna av vind- samt golvbjälklag har Wikells 
sektionsdata använts, ett komplett kalkylsystem för bland annat ny- eller ombyggnad 
(Wikells, 2016). Programmet tar hänsyn till material- och arbetskostnader. Priset 
beräknas exklusive moms. 

3. Teori

3.1 Energi 
En byggnads specifika energianvändning (kWh/m2 Atemp år) ska utformas så att 
energianvändningen begränsas med effektiv värme- och kylanvändning, effektiv 
elanvändning samt låga värmeförluster (Boverket, 2016). Det som ingår i den specifika 
energianvändningen är årlig energi för: 

• Uppvärmning
• Komfortkyla
• Tappvarmvatten
• Fastighetsenergi

Den mängd energi som måste tillföras en byggnad för att upprätthålla ett gott 
inomhusklimat beror framförallt på två faktorer: transmissionsförluster samt 
ventilationsförluster. Transmissionsförluster är värmeförluster genom väggar, golv, tak 
och fönster. Ventilationsförluster är energiförluster då uppvärmd luft försvinner genom 
ventilationssystemet och luftläckage via otätheter i en byggnads klimatskal. Energi 
tillförs till en byggnad via solinstrålning, internvärme samt den köpta 
uppvärmningsenergin. Figur 4. illustrerar detta.  
Värme kan transporteras på tre sätt (Sandin, 2010):

• Via ledning som är energi som överförs från ett material till ett annat.
• Genom att alla material avger energi (energistrålning) värme transporteras då

från yta till yta.
• Via konvektion då luften strömmar förbi en yta och bortför värme från varmare

material och avger energin till ett kallare material.

  Figur 4. Byggnadens totala värmeflöde. (Adex, 2016) 
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I Figur 4 ovan visas vilka poster som är förlustposter (de blå pilarna). De röda pilarna 
visar gratis energin som en byggnad har samt den köpta energin. Skillnaden i en 
värmebalans är hur mycket köpt energi som krävs för att upprätthålla ett gott klimat på 
insidan. 

Det totala värmeflödet (transmissionsförluster) genom en konstruktion ges av: 

Φ"#$%& = 𝐴)×𝑈) × 𝑇) − 𝑇.  [W] (ekv. 1) 

Givet att innetemperaturen är konstant och att utetemperaturens medelvärde används för 
en tidsperiod t (timmar), blir energiförlusten: 

Q"#$%& = 𝐴)×𝑈) × 𝑇) − 𝑇. 𝑡  [Wh] (ekv. 2) 

Förklaringar till formler kan ses i Tabell 2. Vid beräkningarna har värden för 
värmekonduktivitet, λ (W/mK), hämtats från Sandin (2010) som kan ses i Tabell 3. λ-
värden. U-värden har beräknats enligt λ-värdesmetoden med följande ekvationer:  

𝑅 = 𝑑 (ekv. 3) 

U = 1

𝜆     

(𝑅&) + 𝑅8 + 𝑅9 + … + 𝑅N + 𝑅&.)   (ekv. 4) 

För beräkningar av fönster har ekvation 5 använts. 

U = 1
(𝑅&) + 𝑅<& + 𝑅&.) 

(ekv. 5) 

Där Rls är luftspalten mellan rutorna. För englasfönster har U-värdet 5,88 W/m2K 
använts enligt Sandin (2010), vilket motsvarar motstånd från endast Rsi och Rse.  

Tabell 2. Förklaringar energiberäkningar. 

Där N är antalet materialskikt.
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Ventilationsförluster beräknas enligt ekvation 6 nedan. Förklaringar kan ses i Tabell 2 
på föregående sida. 

𝑉?ö#< = 1 − 𝜇 ∗ 0,33 ∗ 𝑛 ∗ 𝑉 (ekv. 6) 

Tabell 3. λ-värden hämtade från Sandin (2010). 
Material λ  Enhet 
Cellulosa isolering 0,039 W/mK 
Trä 0,14 W/mK 
Kutterspån 0,08 W/mK 
Luft 0,026 W/mK 
Cellplast 0,038 W/mK 

För bottenbjälklaget beräknades ett medelvärde utifrån den yta som bestod av ett sedan 
tidigare värmeisolerat bjälklag och den yta som har ett oisolerat bjälklag. Delarna 
viktades på basis av area och omvandlades till procent. Värdet kan ses i Tabell 4.  

Tabell 4. Medelvärde bottenbjälklag 
Bjälklag	   Procentandel	   Medel	  U-‐värde	  
Oisolerat	   0,74	   1,65	  
Isolerat	   0,26	   0,10	  

medel	  U-‐värde	   1,75	   W/m2K	  

Köldbryggor är en del av konstruktionen där ett material med dålig 
värmeisoleringsförmåga bryter igenom ett material med bättre värmeisoleringsförmåga 
(Sandin, 2010). Det kan till exempel vara vid anslutningar mellan bjälklag och vägg, 
runt fönster eller andra anslutningar. I en nyproducerad bostad används 20 procent som 
schablonvärde enligt Sandin (2010).  

3.2 Fukt 
Fuktproduktion är en faktor som påverkar hur hög ånghalt som finns i luften inne i en 
byggnad. För att beräkna hur mycket fukt som luften innehåller används 
fuktproduktionen, antalet luftomsättningar och rumsvolym. Fuktproduktion, enligt 
Nevander och Elmarsson (2006), kommer främst genom:

• Avdunstning från djur och människor
• Tvätt, dusch, disk med mera.
• Avdunstning från odlingar och växter

Denna fuktproduktion tillsammans med ventilationen och volymen för en byggnad 
resulterar i det totala fukttillskottet (ekv. 8) i g/m³. 

Enligt Boverket (2009) redovisas ett medelvärde för fukttillskott i småhus på 1,8 g/m³, 
värdet är betydligt lägre än det värdet som redovisats i undersökningen ELIB som 
gjordes under 1991 till 1992 där undersökningarna resulterade i ett värde på 3,6 g/m³. 
Metoder och beräkningssteg är mer tillförlitliga från BETSI (Boverket, 2009) 
undersökningen då den genomfördes senare och redovisar tydligare hur de kommit fram 
till resultaten. Därför bör dessa användas som underlag till beräkningar. 
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Boverkets krav på bostäders ventilation är 0,35 l/s m² vilket motsvarar 0,54 oms/h för 
Hälsingegården Jan-Hans, se Tabell 5. Fuktinnehållsberäkning redovisar fukttillskottet 
vid olika luftomsättningar. Fukttillskottet beräknas med ekvation 5 enligt Nevander och 
Elmarsson (2006). Förklaringar till formlerna redovisas i Tabell 6. Luftomsättningen 
0,96 oms/h kommer från Mattson och Akander (2015) studie på Hälsingegårdar. 
Luftomsättningen 0,7 oms/h är ett antaget referensvärde. I Tabell 5 framgår 
ventilationens betydelse för fukttillskottet, vilket indikerar att luften inomhus innehåller 
mer fukt ju lägre ventilationen blir. Med ekvation 7 visas sambandet mellan ånghalten 
och ångtillskottet vid stationära förhållanden.  

Tabell 5. Fuktinnehållsberäkning 
Volym	  (V)	  m3	   Oms/h	  (n)	   Totala	  fukttillskott	  (G)	  g/h	   Fukttillskott	  (VFT)	  g/m3	  

671	   0,96	   1	  159,49	   1,80	  
671	   0,7	   1	  159,49	   2,47	  
671	   0,54	   1	  159,49	   3,20	  

𝑉) = 𝑉. + 𝑉FG (ekv. 7) 

𝑉FG = 𝐺
(𝑛×𝑉)          (ekv. 8) 

 Tabell 6. Förklaringar fukt beräkningar 
Förklaringar Fukt 
VFT Fukttillskott g/m3 
G Fuktproduktion g/h 
n Luftomsättningar oms/h 
V Volym m3 

Vid dimensionering eller kontroll av fukthalt är det kritiskt fukttillstånd som undersöks. 
Det kritiska fukttillståndet är gränsen för att ett material bibehåller sin funktion under 
den tid materialet exponeras för höga halter fukt. (Nevander och Elmarsson, 2006)

Som underlag i analysen av fuktberäkningen kan det som Johansson, Ekstrand-Tobin, 
Svensson och Bok (2012) kommer fram till i sin studie användas, författarna beskriver 
att det finns ett flertal faktorer som kan påverka det kritiska fukttillståndet för ett 
material. Faktorerna som de uppmärksammat i sin forskning är temperatur, relativ 
fuktighet (RH eller RF) och inkubationstid. Enligt författarna måste varje individuellt 
material prövas för att bestämma materialets kritiska fukttillstånd. I rapporten framgår 
att furusplintved har högre tolerans vid 10 ºC än 22 ºC. Slutsatsen är att trä och 
träbaserade material har ett kritiskt fukttillstånd på 75-80 procents relativ fukthalt.

I linje med detta menar också Johansson et al. (2005) rapport från Sveriges provnings- 
& forskningsinstitut, att den kritiska relativa fuktigheten för mikrobiell tillväxt till 75 
procent relativ fukthalt för trä. Gränsen 75 procent relativ fukthalt kan antas gälla 
generellt för otestade material, det finns oorganiska material som klarar högre innehåll 
av relativ fukthalt. Den kritiska relativa fuktigheten för ett material med god 
motståndskraft mot mikrobiell tillväxt sänks när materialet är nedsmutsat med organiskt 
material, den mikrobiella tillväxten kan då påbörjas i betydligt lägre fuktnivåer.  
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Simuleringsprogrammet WUFI 2D som används räknar på fuktdiffusion och kapillär 
fukttransport. Fuktdiffusion innebär att transport som sker i ångfas där vattenånga 
diffunderar från ett område med högre ånghalt till ett område med lägre ånghalt, 
drivkraften uppstår av skillnaden i ånghalt.  

4. Genomförande

4.1 Platsbesök 

Vid det första platsbesöket genomfördes en okulärbesiktning, det som kan ses med ögat 
utan att använda någon destruktiv metod vid en besiktning av byggnaden. Under 
besöket undersöktes även materialen i väggar, golv- och vindsbjälklag samt att 
konstruktionsskiktens tjocklekar uppskattades. Materialen antecknades för att sedan 
användas vid U-värdesberäkningar samt simuleringar av byggnaden. De mått som togs 
vid det andra platsbesöket användes vid upprättandet av relationshandlingarna gavs av 
medelvärden av flera mått tagna vid platsbesöket. I varje rum togs ett flertal mått 
eftersom väggar, golv och tak inte är rätvinkligt, för att skapa ett så realistiskt underlag 
som möjligt. Alla mått antecknades för hand för att vid ett senare tillfälle bearbetas i 
Revit 2015. Efter att byggnaden ritats upp med Revit kunde ritningarna användas som 
underlag för beräkningarna av volym och omslutande areor.

4.2 Energisimuleringar 
Indata som användes till simuleringarna i Excel samt BV2 var internvärme, 
luftomsättningar, areor med flera, dessa redovisas i Tabell 7. Indatan till BV2 och 
beräkningarna i Excel som redovisas i tabell 7 är dels ett resultat av platsbesöket och 
dels schablonvärden. Först skapades en referensmodell i Excel och BV2 som 
representerar byggnaden i dagsläget, utan några åtgärder. Dessa modeller användes 
sedan vid en jämförelse med förslagna åtgärderna. Det gjordes för att se hur 
energianvändningen ändrades. I dagsläget finns ingen temperaturskillnad mellan ute och 
inne eftersom byggnaden är ouppvärmd vintertid när solenergin via solinstrålning har 
liten inverkan på byggnadens värmebalans. För att simuleringar skulle kunna 
genomföras sattes därför en inomhustemperatur på 21 ºC som enligt Standardisera och 
Verifiera Energiprestanda i Byggnader (SVEBY, 2012) bör användas vid 
energiberäkningar. Figur 5. visar hur modellen byggs upp i BV2 där materialvärden fylls 
i för respektive konstruktionsdelar i figuren visas fasader. Inför beräkningar med Excel 
samlades temperaturdata för orten Edsbyn under åren 1999 och 2015. Ett medelvärde 
för varje månad har beräknats samt ett sammanlagt värde för ett år under denna 
tidsperiod. Årsmedeltemperaturen för Edsbyn var 4,2 ºC. Data är hämtad från Sveriges 
Metrologiska och Hydrologiska Institut (SMHI, 2016). Klimatdata redovisas i Tabell 8. 
Klimatdata Edsbyn. Vid simuleringarna i BV2 valdes orten Sveg, detta gav en lägre 
årsmedeltemperatur på 3,4 ºC. Beräkningarna i Excel redovisas i sin helhet i Bilaga 2. 
Excelberäkningar.  

Efter simuleringarna genomfördes en känslighetsanalys, energianvändningen gavs då ett 
spann på plus minus 10 procent för att ringa in eventuella brister i mätningar, 
beräkningar eller simuleringar. Detta gjordes för resultatet för energisimuleringarna 
samt referensfallet. 
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I beräkningarna har inte hänsyn tagits till köldbryggor. Detta för att konstruktionen, 
stommen samt andra anslutningar är byggda med samma material.  

Tabell 7. Indata BV2 samt Excel 
Indata Värde Enhet 
Innetemperatur 21 °C 
Atemp 286 m2 
Rumshöjd 2,35 m 
Volym 671 m3 
Luftomsättningar 0,96 oms/h 
Fasadareor 
Norr & Söder 72,5 m2 per sida 
Väster & Öster 49,3 m2 per sida 
Fönsterareor 
Norr, Öster, Väster 7,9 m2 
Söder 12,4 m2 
Glasandel 72 % 
Solfaktor* 0,85 
Takarea 150 m2 
Antal boende* 2,18 Personer 
Närvarotid/dygn* 14 Timmar 
Maskinvärme* 3825 kWh/år 
Belysning* 1275 kWh/år 
Årsmedeltemperatur 4,2 °C 

* Värden från Sveby brukarindata bostäder (2012).

   Figur 5. Exempel fasader BV2. 
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Tabell 8. Klimatdata Edsbyn. 
Månad Medeltemp, ºC 
jan -6,3
feb -5,8
mar -2,1
apr 4,1
maj 9,1
juni 13,1 
juli 15,9 
aug 14,1 
sep 9,7 
okt 4,0 
nov -0,1
dec -4,9

Medel 4,2

4.3 Fuktriskbedömning 
Med WUFI 2D har vindsbjälklaget kontrollerats mot de simulerade åtgärderna för att se 
om det uppstår något fuktproblem i samband med ändringarna. Som för 
energiberäkningarna gjordes också här ett referensfall för att få en bild av hur dagens 
konstruktion står sig mot de föreslagna åtgärderna. I programmet användes WUFI´s 
väderdatabas som innehöll Borlänge (se figur 6) som närmaste orten till Alfta. För 
indata har manualen Calculation example step by step enligt WUFI (2016) använts. 
Modellen byggdes upp enligt följande ordning från utsidan och in: 

• 500 mm cellulosa
• Med och utan ångspärr
• 150 mm kutterspån
• Papp
• Takpanel med och utan oljefärg

När grundmodellen är skapad sattes vertikala gränser vid sidorna av konstruktionen. 
Under takpanelen ges ett inneklimat på 21 ºC med det fukttillskott som finns i 
byggnaden. På vindsbjälklagets ovansida sattes Borlänges ytterklimat under ett år, dock 
utan att någon direkt nederbörd träffar cellulosa isoleringen. De övriga två sidor ges en 
adiabatisk yta, det vill säga att ingen värme eller fukt tillkommer eller lämnar 
konstruktionen genom ytan. (se Figur 7.) 

Vid analysen av vindsbjälklaget simulerades tre olika fall. Ett fall utan ångspärr, ett fall 
med ångspärr och det tredje med oljefärg istället för ångspärr.   
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         Figur 6. Klimatdata från Borlänge. 

Figur 7. Fördelning av ytor i WUFI-modellen. 

4.4 Kostnadsberäkningar 

Vid kalkylberäkningarna har de uppmätta areorna från platsbesöket legat till grund för 
prisuppgifterna. I Sektionsdata lades 500 mm cellulosa ovanpå den befintliga 
isoleringen på vindsbjälklaget. I torpargrunden monteras två cellplastskivor upp på 
undersidan av golvbjälklaget. Skivorna är 100 mm respektive 50 mm tjocka vilket ger 
en total isoleringstjocklek på 150 mm med överlappande skarvar.  
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En återbetalningstid för den totala kostnaden för åtgärderna samt en återbetalningstid 
för vinds- och golvbjälklag beräknas. Det går då att se hur många år det tar för 
ändringarna att bli lönsamma. 

Kostnadskalkyler vid lönsamhetsberäkningar har energipriset räknas på en krona per 
kWh vilket är något högt pris i dagsläget enligt (Nils Holgerssongruppen, 2016).  
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5. Resultat

5.1 Platsbesök 

Efter okulärbesiktningen konstaterades husets uppbyggnad vara följande: 

Grund: Sockel av huggen granit. Något snedställd så öppningar finns på vissa ställen. 
Inspektionshål på söderfasaden. 
Stomme: 6” furu liggande timmer. 
Utvändig väggbeklädnad: Liggande panel på söder och öster fasad, stående locklist 
panel med varierande bredd på norr och väster fasad. 
Bottenbjälklag: Timmeråsar, lagda överlappande i tvärgående riktningar. Isolering 
under köket och sovrummen i “lägenheten” enligt Figur 8. 
Mellanbjälklag: Delvis isolerad och oisolerad. 
Yttertak: Bockkonstruktion med längsgående åsar. Taktäckning av tegelpannor. 
Fönster: Enkelglas spröjsade tvåluftsfönster med tre rutor i vardera båge, kitt- och 
spårfals. 
Murar: En murstock placerad i köket. Övre delen av skorstenen nedmonterad och 
igenmurad. 

Figur 8. Planlösning entréplanet. Tidigare värmeisolerad del av byggnaden grönmarkerad. 
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Byggnaden antas vara ombyggd omkring 1941 då en inristning hittats på en murstock 
(se Figur 9.) Delen som går under namnet Lägenheten` har förmodligen då också 
tilläggsisolerats med kutterspån i golv- och mellanbjälklaget. Detta kan ha gjorts för att 
få ett bättre inomhusklimat för den delen som avsågs att bo i. Vid okulärbesiktningen 
konstaterades det att samtliga fönster var tvåluftsfönster med handblåsta enkelglas. 

Figur 9. Inristning ”1941” i skorstensmuren i köket. 

I Figur 10. Fasad mot söder, planritning våning ett. redovisas planritningen samt 
fasaden mot söder som ritats i Revit 2015. Relationshandlingarna som skapades med 
underlag från det andra platsbesöket kan ses i sin helhet i Bilaga 3.  

 Figur 10. Fasad mot söder, Planritning våning ett. 

5.2 Energi 

Efter energiberäkningarna i Excel kan det ses i Tabell 9 och 10 vilken påverkan de 
förslagna åtgärderna har på U-värdet samt vad inomhustemperaturen har på 
energibehovet före och efter de tre åtgärderna: montering extra ruta, tilläggsisolering 
vindsbjälklag samt tilläggsisolering av bottenbjälklaget tillsammans. Med de tre 
åtgärderna minskar energianvändningen med 98 - 120 kWh/m2 år Atemp inom 10 procent 
marginal.  
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I Tabell 11 redovisas hur energibehovet påverkas av de förslagna åtgärderna vid olika 
tidsperioder. I bilaga 1 redovisas en sammanställning och mer detaljerad uträkning av 
alla stationära simuleringar. I Tabell 12 redovisas resultaten av de dynamiska 
simuleringarna från BV2. I Tabell 11 och Tabell 12 redovisas resultatet i kWh.  

Efter simuleringarna i BV2 visade det sig att montering av en extra glasruta i innerbågen 
är den mest energibesparande åtgärden. Denna åtgärd minskade energianvändningen 
från 322 till 243 kWh/m2 Atemp år, plus minus 10 procent. I Bilaga 4 redovisas samtliga 
åtgärder för sig och en samanställning av alla åtgärder tillsammans (dynamiska 
simuleringar). 

Tabell 9. U-värden före och efter åtgärder 

Åtgärdad del U-värde före åtgärd U-värde efter åtgärd
Fönster 5,88 W/m2K 2,94 W/m2K 
Vindsbjälklag 0,41 W/m2K 0,07 W/m2K 
Bottenbjälklag 1,75 W/m2K 0,22 W/m2K 

Tabell 10. Energibehov (kWh/m2 år Atemp) vid variation av inomhustemperatur. 

Före åtgärder Efter åtgärder 
Temperatur, °C Energibehov Energibehov 
17 228 142 
18 245 154 
19 266 165 
20 286 177 
21 308 192 
22 331 206 

Tabell 11. Energibehov (kWh) för olika tidsperioder. Beräknat med Excel modellen. 

Period Ingen åtgärd Åtgärd fönster Åtgärd golvbjälklag Åtgärd vindsbjälklag 
Ett år 88188 72723 78533 79630 
jun-aug 3632 2153 2668 2777 
maj-sep 11945 8663 9861 10098 

Tabell 12. Energibehov (kWh) från BV2. Simulerad på ett år. 

Period Ingen åtgärd Åtgärd fönster Åtgärd golvbjälklag Åtgärd vindsbjälklag 
Ett år 92378	   69498	   82082	   83512	  



21 

5.3 Fukt 

Med WUFI 2D analyserades åtgärden tilläggsisolering av vindsbjälklag. I Figur 11 
redovisas fuktanalysen för vindsbjälklaget utan några åtgärder. Varje punkt visar 
fukttillståndet per en timme under ett år. Värden som ligger ovanför den streckade eller 
heldragna linjen indikerar på ökad risk för mikrobiell aktivitet. Resultatet av analysen 
kan ses i Figur 12. Fukttillskottet vid samtliga analyser var 1,8 g/m3. 

 Figur 11. Referensfall. 

Analysen i WUFI 2D resulterade i tre diagram för de olika fallen; utan ångspärr, med 
oljefärg samt med ångspärr. De visas i Figur 12 i samma ordning. Den streckade linjen 
är det kritiska fukttillståndet (75-80% RH) för organiskt material så som trä. Den 
heldragna linjen visar kritiska fukttillståndet (80-85% RH) för mindre känsliga material 
som gips eller cellplast (Johansson et. al. 2005). 
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Figur 12. Kritiskt fukttillstånd. Till vänster visas analysen när bara 500 mm isolering använts. I mitten har 
det målats med en oljefärg istället för ångspärr. Till höger visas analysen med ångspärr i konstruktionen. 
Varje punkt i diagrammet symboliserar en tidpunkt under ett år med en temperatur och luftfuktighet. 

5.4 Kostnadsberäkningar 

Priset för tilläggsisolering av vind- samt golvbjälklag beräknas till en total kostnad 
inklusive arbete till 94 700 kronor. Återbetalningstiden för dessa två åtgärder blir cirka 
30 år. Tiden för återbetalning är beräknad då byggnaden skulle värmas upp under ett 
helt år. Det gäller för samtliga återbetalningstider. En sammanställning av material och 
kostnader redovisas i Bilaga 5.  

Priset för att renovera och montera en extra glasruta i innerbågen skulle kosta cirka 9 
000 kr per fönster enligt Fönsterhantverkarna KB (personlig kommunikation, 11 maj 
2016). Den totala kostnaden för fönsterrenovering samt innerruta till samtliga fönster 
skulle bli 243 000 kronor. 

Den sammanlagda kostnaden för de föreslagna åtgärderna med arbete blir då cirka 
337 700 kronor. Återbetalningstiden för detta bli cirka 56 år. 
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6. Diskussion och analys

6.1 Metoder 

De mått som användes vid upprättandet av relationshandlingarna gavs av medelvärden 
av flera mått tagna vid platsbesöket. Då byggnaden är gammal och har satt sig medför 
detta att väggar, golv och tak inte har räta vinklar. Det kunde skilja upp till 15 cm i höjd 
i olika rum vilket gjorde att det togs ett flertal mått för att skapa ett så rättvist underlag 
till de fortsatta undersökningarna som möjligt. På grund av detta blir även 
relationshandlingarna raka i jämförelse med verkligheten, medelvärden som tagits fram 
på detta vis anses ändå ge ett så rättvist underlag som möjligt med de instrument som 
fanns tillgängliga till undersökningarna. Raftery et al. (2011) redovisar att det är viktigt 
med att utföra platsbesök när studier ska genomföras. De menar också vikten av lång- 
samt korttidsmätningar är av stor karaktär. Detta kunde inte genomföras i denna studie 
då det inte fanns tillgång till några mätare och att byggnaden för årstiden inte 
uppvärmdes.  

Blower-door metoden som var tänkt att använda från början för att få fram ett värde på 
lufttätheten var ej möjlig att använda. Detta för att inte riskera att de sköra englasrutorna 
skulle gå sönder samt att tapeterna skulle släppa från väggarna på grund av den 
tryckskillnad som en blower-door mätning ger. En blower-door mätning skulle ge ett 
värde för lufttätheten för just den byggnaden som studien utförs på. När istället resultat 
från en annan studie används finns alltid en osäkerhet då det kan skilja avsevärt mellan 
olika byggnader. 

Anledningen till att Excel valdes till huvudberäkning är att möjligheten finns att 
beräkna vilket ökat energibehov en förlängning av säsongen med en månad åt vardera 
håll, det vill säga maj till september skulle ge. Det ger då möjligheten att beräkna 
lönsamheten av en förlängning av uthyrningsperioden. BV2 simulerar byggnadens 
energibehov under ett års tid. 

6.2 Energi 
I studien framkom skillnader mellan resultatet av Excel beräkningarna och BV2 
simuleringarna. Detta antas bero på förvalda klimatdata. För BV2 användes Sveg då 
inga klimatdata finns i programmet för Edsbyn. I Excel beräkningarna användes data för 
Edsbyn då det var den närmaste orten som klimatdata kunde hittas för. Eftersom det 
skiljer 0,8 ºC mellan dessa orter i årsmedeltemperatur påverkar det energianvändningen. 
Beräkningarna i Excel upplevs som något rimligare då Edsbyns klimat är mer likt det 
klimat som Alfta har. I Exelberäkningarna användes data för solinstrålning som är 
hämtade från Nevander och Elmarsson (2006). Dessa data är från Örebro och skulle 
därför skilja sig något från Alfta. Inga data hittades för en närmare ort och därför 
användes den. 

Boverkets krav på specifik energianvändning är 75 kWh/m2 Atemp år. Med de 
presenterade förslagen i denna studie är det inte möjligt att uppnå dessa krav. För att nå 
BBRs krav måste större åtgärder genomföras, eventuellt åtgärda fasaderna som står för 
en stor del av transmissionsförlusterna. Det är svårt att göra några ingrepp på fasader då 
byggnaden inte får förvanskas. Morelli et. al. (2012) visar i deras studie hur ett 
flerfamiljshus i Danmark minskade energianvändningen med 111 kWh/m2 år i detta fall 
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68 procent. Författarna genomförde då tre åtgärder; tilläggsisolering av fasader, byte av 
fönster samt installation av ett nytt ventilationssystem. De redovisar att byggnaden 
hamnar på 51 kWh/m2 år. 

Det finns alltså utrymme för att ytterligare minska energianvändningen. Det som gör det 
svårare är de bevarandekrav som finns på Hälsingegården. I denna studie minskade 
energianvändningen med 98 - 120 kWh/m2 år Atemp med åtgärderna montering av extra 
glas i innerbågen, tilläggsisolering av vinds- samt golvbjälklag. Något som också 
påverkar energianvändningen är vilken inomhus temperatur som väljs. Vid 21 grader 
blir energianvändningen 192 kWh/m2 år Atemp och vid 17 grader 142 kWh/m2 år Atemp. 

Att renovera samt montera en extra ruta i innerbågen kostar cirka 9000 kronor per 
fönster, denna kostnad anses vara något högt räknad. Det skulle medföra en stor utgift 
att genomföra detta på hela byggnaden. Det går säkert att få samtliga fönster bara 
renoverade och genom det minska energianvändningen för en mindre kostnad. En tanke 
var att byta ut de gamla handblåsta en-glasfönstren mot nya två-glas fönster med 
kopplade bågar och med liknande karaktär. Att byta ut alla fönster vore ett billigare 
alternativ. Efter kommunikation med Ulrika Olsson och Daniel Olsson (personlig 
kommunikation, 26 april 2016), de båda är byggnadsantikvarier vid Länsmuseet i 
Gävleborg, menar Ulrika att ett fönsterbyte skulle vara otänkbart för en 
byggnadsminnesmärkt byggnad. Vidare menar Ulrika Olsson att det vore lämpligare att 
genomföra en fönsterrenovering samt montera en ny båge med isolerglas på insidan av 
fönsterna. Daniel Olsson menar också att byta fönster skulle medföra att byggnaden 
förlorar en stor del av sin karaktär. Likt Ulrika anser också Daniel Olsson att montera en 
extra ruta i form av en kassett eller liknande vore ett bättre alternativ. Isolering av golv- 
och vindsbjälklag är två andra tänkta åtgärder. Både Ulrika Olsson och Daniel Olsson 
anser att detta kan vara en god idé om det utförs på rätt sätt. De material som används 
vid tilläggsisolering bör då vara av en miljövänlig sort. Att tänka på vid isolering av 
golv- och vindsbjälklag är byggnaden blir lufttätare och detta kan resultera i fuktskador 
som följd menar Ulrika Olsson. Fasaderna bör inte tilläggsisoleras då det ändrar husets 
gestaltning i för hög grad enligt Daniel Olsson. Dessa resonemang är även i linje med 
Grytli et. al. (2014) som menar att energibesparande metoder kan förstöra de 
kulturhistoriska- och arkitektoniska värdena på en byggnad. 

Efter kommunikation med Daniel Olsson och Ulrika Olsson framkom att ett fönsterbyte 
på denna typ av byggnaden troligtvis inte skulle accepteras av kommunen. Därav valdes 
det att fortsätta studien på riktningen med renovering av samtliga fönster och en 
innerruta till varje fönster istället för att byta ut fönstren mot nya. Under den varmaste 
tiden på året kan den nya innerrutan plockas ur för att underlätta vädring. Extra rutan 
blir då inte en permanent förvanskning.  

Under maj till september är energibehovet lågt på grund av den gratis energi som ges av 
solen och den högre medeltemperaturen som är under sommarmånaderna, detta bidrar 
till att byggnadens energibehov under perioden inte är så stort. 

6.3 Fukt 

Vid analyser i WUFI 2D kunde det konstateras att det finns en liten risk för 
mögelpåväxt om inte en ångspärr (PE-folie) monteras i samband med tilläggsisolering 
av vindsbjälklaget. Det är möjligt att det skulle gå att isolera utan ångspärren då 
konstruktionen antagligen skulle hinna torka under större delen av året då den inte 
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utsätts för hög fukthalt. Enligt Johansson et al. (2005) ligger den kritiska gränsen för trä 
omkring 75 procent. Vilket fallet analys med ångspärr ligger klart under. Beträffande 
utan ångspärr och med oljefärg hamnar analysen något över 75 procent under en del av 
året. Oljefärgen har inverkan på diffusion och minskar denna fukttransport. WUFI 
räknar inte med något luftläckage. 

I det fall då varmvatten installeras i byggnaden skulle detta generera en till mängd 
gratisvärme. Det skulle också medföra förluster då varmvatten spolas ner i avloppen. 
Hur detta skulle påverka byggnaden har inte undersökts. I denna studie valdes det dock 
inte att räkna med en installation av varmvatten och toalettutrymme, detta också på 
grund av bevarandet. En installation av toalett samt dusch i byggnaden är ett större 
ingrepp som kräver ombyggnad av ett rum och dess avgränsande delar. Idag använder 
gäster en externt placerat dusch/WC, varför denna valts att inte inräknas i byggnadens 
energianvändning.   

Fuktproduktionen 1,8 g/m3 som valdes efter det som redovisats i BETSI (Boverket, 
2009), kan vara ett något högt värde att använda i denna byggnad. Detta på grund av att 
inga installationer som badrum, tvättstuga eller rinnande vatten i kök finns i byggnaden. 
Ett lägre värde skulle leda till bättre resultat i fuktanalysen. Eftersom de föreslagna 
åtgärderna inte bidrog till någon högre risk för fuktproblem valdes det att inte ta hänsyn 
tagit till detta värde. 
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7. Slutsats
Att energieffektivisera en byggnad med bevarandekrav är svårt. Det finns åtgärder som 
presenteras i denna studie som är genomförbara och bidrar till sänkt 
energianvändningen Att komma ner till de nivåer som Boverkets krav för specifik 
energianvändning ligger på är dock orimligt och inte möjligt utan att större åtgärder som 
skulle ge en påverkan på byggnadens gestaltning och invändiga detaljer som avses 
bevaras. Med de förslag som tas upp i studien kan byggnadens specifika 
energianvändning sänkas men inte i den utsträckning som behövs. Med åtgärderna 
renovering av fönster, tilläggsisolering vinds- samt golvbjälklag som redovisats i 
studien sänks energibehovet med 98 - 120 kWh/m2 år Atemp. Det finns utrymme för 
ytterligare förbättringar men då på bekostnad av byggnadens karaktär.    

Utifrån de fuktanalyser som genomförts på vindsbjälklaget visar de att 
tilläggsisoleringen utan ångspärr eller oljefärg utsätts för en liten risk av mögelpåväxt. 
Skulle en PE-folie monteras i samband med tilläggsisolering finns ingen risk för mögel 
enligt analyserna.  

Att genomföra tilläggsisoleringen av vinds- samt golvbjälklaget skulle medföra en 
kostnad på cirka 94700 kronor inklusive arbetskostnader med en återbetalningstid på ca 
30 år om byggnaden värms upp året om. Kostnaderna för att åtgärda en omfattande 
renovering samt montera en extra ruta i innerbågen på fönstren skulle kosta cirka 243 
000 kronor. Detta är mycket pengar för en privat fastighetsägare och samtidigt behöver 
många gårdar liknande underhåll.  Eftersom bevarandet av Hälsingegårdar är av intresse 
för Sverige men även internationellt kan många gårdar behöva stöd av exempelvis 
kommuner för att ha råd med underhåll. Genom att ha någon form av bidrag till privata 
ägare av Hälsingegårdar kanske det leder till ett ökat underhåll av byggnaderna. Detta 
kan i sin tur leda till ökad turism och marknadsföring för Hälsingegårdar.  

Vidare studier inom detta område skulle kunna vara hur ytterväggar med timmerstomme 
kan energieffektiviseras. Detta bör då kunna ske utan att byggnaden förvanskas.  
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Sammanställning av energibehov per månad i kWh
Ingen åtgärd Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År Procentuell minskning
Ett år 14 241 12 212 10 943 6 934 4123 1762 331 1539 4190 7 937 10 351 13 626 88 188 kWh 100%
Förlängd uthyrningssäsong 4123 1762 331 1539 4190 11945 kWh 100%
Nuvarande uthyrningssäsong 1762 331 1539 3632 kWh 100%
Åtgärd fönster
Ett år 12 085 10 301 9 118 5 642 3 184 1 158 0 994 3 327 6 595 8 738 11 581 72 723 kWh 82%
Förlängd uthyrningssäsong 3184 1158 0 994 3327 8663 kWh 73%
Nuvarande uthyrningssäsong 1158 0 994 2153 kWh 59%
Åtgärd bottenbjälklag
Ett år 12901 11024 9809 6131 3539 1387 80 1200 3654 7103 9349 12355 78 533 kWh 89%
Förlängd uthyrningssäsong 3539 1387 80 1200 3654 9861 kWh 83%
Nuvarande uthyrningssäsong 1387 80 1200 2668 kWh 73%
Åtgärd vindsbjälklag
Ett år 13053 11159 9938 6222 3606 1430 109 1239 3715 7198 9462 12500 79 630 kWh 90%
Förlängd uthyrningssäsong 3606 1430 109 1239 3715 10098 kWh 85%
Nuvarande uthyrningssäsong 1430 109 1239 2777 kWh 76%
Minskning av energibehov
Åtgärd fönster 2 156 1 911 1 824 1 291 940 604 331 545 864 1 342 1 612 2 045 15 465 kWh 18%
Åtgärd bottenbjälklag 1 340 1 188 1 134 803 584 375 250 339 537 834 1 002 1 271 9 655 kWh 11%
Åtgärd vindsbjälklag 1 187 1 053 1 005 711 518 333 222 300 476 739 888 1 127 8 558 kWh 10%
Botten- och vindsbjälklag 2 527 2 241 2 138 1 514 1 102 708 472 639 1 012 1 574 1 890 2 397 18 213 kWh 21%
Förlängd uthyrningssäsong 1 102 708 0 639 1 012 3460 kWh 29%
Samtliga åtgärder 4 683 4 152 3 962 2 805 2 041 1 311 803 1 184 1 876 2 916 3 503 4 443 33 678 kWh 38%
Förlängd uthyrningssäsong 2 041 1 311 803 1 184 1 876 7 215 kWh 60%

Bilaga 1. Sammanställning stationära beräkningar.



Tinne [°C]= 21 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Uppvärmd golvarea
Atemp [m2] 286

dT  [°C]= 27 27 23 17 12 8 5 7 11 17 21 26
U-värde A U*A

Transmissionsförluster [W/m2°C] [m²] [W/°C] U*A*dT*t/1000 SUMMA
Tak 0,46 149,9 69,0 1 401 1 242 1 185 839 610 392 262 354 561 872 1 048 1 329 10 094 [kWh]
Väggar 0,72 203,5 145,5 2 955 2 620 2 501 1 770 1 288 828 552 747 1 184 1 840 2 210 2 804 21 300 [kWh]
Mark 0,61 149,9 91,4 1 857 1 647 1 572 1 113 810 520 347 469 744 1 157 1 389 1 762 13 386 [kWh]
Fönster 5,88 36,1 212,3 4 311 3 823 3 648 2 583 1 879 1 207 805 1 090 1 727 2 685 3 225 4 090 31 074 [kWh]
Dörrar 2,6 4 10,4 211 187 179 127 92 59 39 53 85 132 158 200 1 522 [kWh]

SUMMA U*A 528,6
köldbryggor (10%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [kWh]

SUMMA 156 364 [kWh]
Ventilationsförluster SUMMA/Atemp 547 [kWh/m²]
Verkningsgrad μ n V (1-μ)*0,33*n*V (1-μ)*0,33*n*V*dT*t/1000

[oms/h] [m3] [W/°C]
0 0,96 671 212,6 4 318 3 828 3 653 2 587 1 882 1 209 807 1 091 1 729 2 689 3 229 4 096 31 119 [kWh]

109 [kWh/m²]
Avloppsförluster QA QA/12
Personer 0 1000 0 [kWh/år] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [kWh]

0 [kWh/m²]
Tillförd energi

Antal Effekt
QE QE/12

Personer 2,18 80 891 [kWh/år] 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 891 [kWh]
Elapparater kWh/år 5100 3825 [kWh/år] 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 3 825 [kWh]

Solinstrålning Aglas [m2] solfaktor
Aglas*sol-faktor
[m2] Aglas*solfaktor*I*t/1000

Söder 8,9 0,85 7,6 294 515 830 814 819 738 779 819 792 666 366 198 [kWh]
Väster 5,7 0,85 4,8 54 97 252 383 496 526 529 446 289 165 63 29 [kWh]
Öster 5,7 0,85 4,8 54 97 252 383 496 526 529 446 289 165 63 29 [kWh]
Norr 5,7 0,85 4,8 18 32 68 111 234 272 252 162 77 47 24 7 [kWh]

Summa Glasyta 26,0
Qvärme Förluster-Tillförd 14 241 12 212 10 943 6 934 4 123 1 762 331 1 539 4 190 7 937 10 351 13 626 [kWh]
Netto=(köpt energi) Förluster-Tillförd 14 241 12 212 10 943 6 934 4 123 1 762 331 1 539 4 190 7 937 10 351 13 626 88 188 [kWh]

308 [kWh/m²]
negativt värde=> temperturökning (eller kylbehov)
Summa solinstrålning 15 591

Bilaga 2. Excelberäkningar



Edsbyn
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Temperatur [°C] -6,3 -5,8 -2,1 4,1 9,1 13,1 15,9 14,1 9,7 4 -0,1 -4,9

Dagar/mån   [dgr/month] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Timmar/mån 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744
Solstrålning
Söder  [W/m²] 52 101 147 149 145 135 138 145 145 118 67 35

[Wh/m²×mån] 38688 67872 109368 107280 107880 97200 102672 107880 104400 87792 48240 26040
Väster  [W/m²] 15 30 70 110 138 151 147 124 83 46 18 8

[Wh/m²×mån] 11160 20160 52080 79200 102672 108720 109368 92256 59760 34224 12960 5952
Öster 15 30 70 110 138 151 147 124 83 46 18 8

[Wh/m²×mån] 11160 20160 52080 79200 102672 108720 109368 92256 59760 34224 12960 5952
Norr  [W/m²] 5 10 19 32 65 78 70 45 22 13 7 2

[Wh/m²×mån] 3720 6720 14136 23040 48360 56160 52080 33480 15840 9672 5040 1488



Tinne [°C]= 21 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Uppvärmd golvarea
Atemp [m2] 286

dT  [°C]= 27 27 23 17 12 8 5 7 11 17 21 26
U-värde A U*A

Transmissionsförluster [W/m2°C] [m²] [W/°C] U*A*dT*t/1000 SUMMA
Tak 0,07 149,9 10,5 213 189 180 128 93 60 40 54 85 133 159 202 1 536 [kWh]
Väggar 0,715 203,5 145,5 2 955 2 620 2 501 1 770 1 288 828 552 747 1 184 1 840 2 210 2 804 21 300 [kWh]
Mark 0,17 149,9 25,5 518 459 438 310 226 145 97 131 207 322 387 491 3 730 [kWh]
Fönster 2,9 36,1 104,7 2 126 1 885 1 799 1 274 927 595 397 537 852 1 324 1 590 2 017 15 326 [kWh]
Dörrar 2,6 4 10,4 211 187 179 127 92 59 39 53 85 132 158 200 1 522 [kWh]

SUMMA U*A 296,6
köldbryggor (10%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [kWh]

SUMMA 87 973 [kWh]
Ventilationsförluster SUMMA/Atemp 308 [kWh/m²]
Verkningsgrad μ n V (1-μ)*0,33*n*V (1-μ)*0,33*n*V*dT*t/1000

[oms/h] [m3] [W/°C]
0 0,96 671 212,6 4 318 3 828 3 653 2 587 1 882 1 209 807 1 091 1 729 2 689 3 229 4 096 31 119 [kWh]

109 [kWh/m²]
Avloppsförluster QA QA/12
Personer 0 1000 0 [kWh/år] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [kWh]

0 [kWh/m²]
Tillförd energi

Antal Effekt
QE QE/12

Personer 2,18 80 891 [kWh/år] 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 891 [kWh]
Elapparater kWh/år 5100 3825 [kWh/år] 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 3 825 [kWh]

Solinstrålning Aglas [m2] solfaktor
Aglas*sol-faktor
[m2] Aglas*solfaktor*I*t/1000

Söder 8,9 0,85 7,6 294 515 830 814 819 738 779 819 792 666 366 198 [kWh]
Väster 5,7 0,85 4,8 54 97 252 383 496 526 529 446 289 165 63 29 [kWh]
Öster 5,7 0,85 4,8 54 97 252 383 496 526 529 446 289 165 63 29 [kWh]
Norr 5,7 0,85 4,8 18 32 68 111 234 272 252 162 77 47 24 7 [kWh]

Summa Glasyta 26,0
Qvärme Förluster-Tillförd 9 529 8 034 6 955 4 111 2 069 443 -550 348 2 303 5 003 6 826 9 156 [kWh]
Netto=(köpt energi) Förluster-Tillförd 9 529 8 034 6 955 4 111 2 069 443 0 348 2 303 5 003 6 826 9 156 54 776 [kWh]

192 [kWh/m²]
negativt värde=> temperturökning (eller kylbehov)
Summa solinstrålning 15 591
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Bilaga 4. BV2 Simuleringar 

Nedan presenteras figurer där den specifika energianvändningen redovisas för 
referensfallet samt vid de olika åtgärderna. Simuleringarna motsvarar ett år och 
enheten är kWh/m2 Atemp år. 

Figur 1. Referensfall, utan några åtgärder. 

Figur 2. Montering av extra ruta i innerbågen. 



Figur 3. Tilläggsisolering av golvbjälklaget med 150 mm cellplast. 

Figur 4. Tilläggsisolering av vindsbjälklag med 500 mm cellulosa. 



Figur 5. Alla åtgärder tillsammans. 



Högskolan i Gävle026-648107 Kostnadsberäkning

Utskrivet: 2016-05-11 10:52

Hälsingegården
Objekt

Norrby
Ort

FH
Räknat

2016-05-11
Datum Rev

1 (2)
Sida

SAMMANSTÄLLNING
Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader
Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 KAPITEL SIDA 1
2 9 BJÄLKLAG 2 12 126 50,05 43 615 2
3 ============ ======== ============ 3
4 12 126 SEK 50,05 tim 43 615 SEK 4
5 5
6 Materialkostnad 12 126 6
7 Arbetslön 50,05 tim x 196,00 SEK 9 810 7
8 Underentreprenader 43 615 65 551 SEK 8
9 9

10 Omkostnadspålägg arbete 253,00 % 24 819 10
11 Omkostnadspålägg UE 10,00 % 4 362 29 180 SEK 11
12 12
13 TOTALSUMMA EXKL MOMS 94 700 SEK 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32

Trpt

Trpt

Bilaga 5. Kostnadsberäkningar



Högskolan i Gävle026-648107 Kostnadsberäkning

Utskrivet: 2016-05-11 10:52

Hälsingegården
Objekt

Norrby
Ort

FH
Räknat

2016-05-11
Datum Rev

2 (2)
Sida

9 BJÄLKLAG
Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader
Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 9.065 Befintligt vindsbjälklag isoleras - 500 Cellulsa 1
2 IBF.42 500 sprutad cellulosa-39 143,0 m² - - - - 305,00 43 615 2
3 BEY 150 spånfyllning behålles 143,0 m² - - - - - - 3
4 BEY Papp behålles 143,0 m² - - - - - - 4
5 BEY 22 råspontad panel behålles 143,0 m² - - - - - - 5
6 6
7 9.025 Befintligt torparbjälklag tilläggsisoleras 7
8 BEY 22 golvträ behålles 143,0 m² - - - - - - 8
9 BEY träbjälklag behålles 143,0 m² - - - - - - 9

10 BEY 150 spånfyllning behålles 143,0 m² - - - - - - 10
11 BEY Trossbottenläkt behålles 143,0 m² - - - - - - 11
12 IBF.52 50 cellplast-krypgrundskiva 143,0 m² 29,40 4 204 0,17 24,31 - - 12
13 IBF.52 100 cellplast-krypgrundskiva 143,0 m² 55,40 7 922 0,18 25,74 - - 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32

Trpt

Trpt 12 126 50,05 43 615
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