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Future environmental challenges impose higher demands on energy efficiency of the 
existing building stock, and require that historically valuable buildings undergo changes 
to reduce energy use. New materials such as aerogel and eco-fiber can advance the 
energy efficiency of the existing building stock. Simulations of 16 different exterior 
wall constructions have been conducted in VIP Energy and WUFI to investigate energy 
savings and moisture levels. The results show that aerogel Paroc–Spaceloft 10mm 
lowers U-values in exterior walls by 0,27 W/m2K. The 40mm eco-fiber insulation 
lowers the U-value by 0,2 and 0,32 W/m2K, respectively. This means that they have 
the potential to energy efficiently renovate historically valuable buildings. By using the 
materials for exterior insulation, it is possible to improve the U-value without harming 
the exterior wall. The use of KC plaster as an exterior plaster has also been simulated. 
The use of KC plaster resulted in a greatly increased moisture level in the outer walls, 
as well as an extension of the drying period for the wall itself. However, the 
simulations show that KC plaster can protect against heavy rain better than the 
traditional lime plaster as it has a tighter structure. 
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SAMMANFATTNING 
Arbetet grundar sig i att lösa problematiken kring hög energiförbrukning för 

uppvärmning i hus från sekelskiftet. För att minska användningen av energi krävs 

åtgärder. En av dessa åtgärder är att tilläggsisolera, men vad händer inuti väggarna 

när tilläggsisolering påförs, och mår de bra av detta? Och vad händer med utseendet 

hos dessa gamla byggnadsverk om tilläggsisolering sker? Det är även intressant att 

studera hur ny kalk-cementputs påverkar väggen när den ersätter det traditionella 

kalkputset? 

I detta arbete studeras tre olika typer av vägguppbyggnad från sekelskiftet med 

utgångsfrågan, hur mycket värmeenergi läcker ut genom var och en av dessa? De 

väggar som studerats är reveterad restimmervägg som byggdes 1895–1915, jugend-

vägg med ursprung mellan 1900–1910 samt en vägg från nationalromantiken som 

restes mellan 1910–1920. Dessa väggar hade i dess ursprungsutformning u-värden 

på 0,78 W/m2K, 0,87 W/m2K samt 0,73 W/m2K vilket ligger långt högre än dagens 

standard vid nybyggnation. För att förbättra dessa värden har tilläggsisolering på-

förts många av dessa hus idag, med olika resultat. I vissa fall har tilläggsisolering 

skapat fuktproblem i väggen då den relativa fuktigheten blivit högre efter tilläggs-

isoleringen vilket visar sig genom mögelpåväxt i väggar innehållande organiska 

material samt frostsprängning i väggar uppbyggda av tegelstenar. 

Förr i tiden användes vanligtvis mineralull vid tilläggsisoleringar, men med tiden 

har nya material kommit och äldre material blivit populära igen då 

miljömedvetandet ökat även i valen av material. Av den anledningen har två olika 

isolermaterial studerats, ett modernt och ett äldre. Det moderna material som 

studeras är Paroc–Spaceloft 10mm vilket är en isolerande matta bestående av 

aerogel med mycket goda isoleregenskaper samt liten fuktupptagningsförmåga. Det 

andra materialet är Pavatex–Diffutherm 20 respektive 40mm som är en ekofiber-

skiva uppbyggd av träfibrer som kokats ihop till isolerande skivor. Båda dessa 

isolermaterial är valda för att de är olika typer av isolering samt att de finns 

tillgängliga för gemene man vilket skapar ett mervärde för läsaren.  

För att utröna vilka metoder som fungerar och inte vid tilläggsisolering har 

simuleringar utförts där tilläggsisolering påförts originalväggen och sedan har 

resultatet jämförts med en simulering av enbart originalväggen. Alla tre väggar 

simulerades som original, sedan med Paroc–Spaceloft 10mm och Pavatex–

Diffutherm 20mm respektive 40mm på insidan, alla var för sig. För den reveterade 

väggen samt jugendväggen testades Paroc–Spaceloft 10mm och Pavatex–

Diffutherm 20mm även på utsidan då dessa väggar har en putsad fasad som skulle 

kunna appliceras på isoleringen. Den nationalromantiska väggen har enbart tegel-

stommen som yttersta skikt vilket gör att den inte kan behålla sitt utseende om 

isolering appliceras på utsidan. För att ta reda på hur det mer moderna kalk-

cementbruket påverkar en vägg jämfört med kalkbruk avslutades simuleringsfasen 

med att de olika tilläggsalternativen tillsammans med kalkputs jämfördes med 
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simuleringar av samma uppbyggnader men med kalk-cementbruk som yttersta lager 

istället för kalkbruk. Detta simuleras inte för den nationalromantiska väggen 

eftersom den saknar putsbeklädnad på utsidan. 

För att genomföra simuleringar och ta reda på hur mycket energi som kan sparas 

med tilläggsisolering användes programmet VIP-Energy vilket är ett program där 

en modell av väggen byggs upp. Programmet beräknar sedan väggens isoler-

förmåga. För att därefter beräkna den relativa fukthalten i väggen användes 

programmet WUFI. På samma sätt som i VIP byggs en modell av väggen upp som 

sedan fuktnivåerna beräknas för de punkter i väggen användaren väljer. De resultat 

som erhålls ifrån programmet sätts sedan in i ett så kallat ”Folos-diagram” som ger 

en mycket tydlig bild över resultaten från WUFI. 

När alla olika kombinationer av väggar gått igenom simuleringen blev resultatet 

mycket varierande beroende på vilken typ av isolering som användes samt vilken 

sida av väggen den placerades på. För den reveterade väggen visade fuktdiagrammet 

att det är problem redan med originalväggen. Alla resultat från tilläggsisolering på 

insidan förvärrade fuktnivåerna medan en tilläggsisolering på utsidan sänker 

nivåerna. Hos jugendväggen blev resultatet liknande, invändig tilläggsisolering höjer 

fuktnivåerna medan utvändig isolering minskar detta. Vägen från national-

romantiken som enbart simulerades med invändig tilläggsisolering fick även den 

förhöjda fuktnivåer vid detta utförande.  

För den reveterade väggen kan man utgå ifrån att den ligger i riskzon för fuktskador 

men klarar sig tack vare god uttorkningsförmåga och högt värmeläckage som 

bidragande orsak. När den däremot isoleras på insidan och temperaturen i väggen 

sjunker skapas en högre relativ fuktighet som når kritiska nivåer under längre 

perioder över året vilket leder till att risk för mögel och röta föreligger. Minst risk 

för fuktskador vid simuleringarna är då Paroc–Spaceloft 10mm appliceras 

utvändigt. Den största energibesparing sker dock med Pavatex–Diffutherm 40mm. 

Jugendväggen samt väggen från nationalromantiken vars stommar utgöra av tegel 

visar samma resultat vid tilläggsisolering på insidan. Påföljden av detta blir dock inte 

mögel och röta utan istället risk för frostsprängning vid kombination med 

minusgrader då vattnet i väggen fryser och spräcker bort bitar från väggen. Det 

anmärkningsvärda i båda fallen är att så fort det råder kritiska fuktnivåer i väggarna 

är temperaturen över noll grader, aldrig på minussidan, och risken för 

frostsprängning försvinner. Troligtvis krävs ännu större isolertjocklekar invändigt 

för att sänka temperaturen i väggen så mycket att minusgrader i väggen skall ske 

tillsammans med kritiska fuktnivåer. Paroc–Spaceloft 10mm på utsidan är bäst ur 

fuktperspektiv för jugendväggen. Även för den nationalromantiska väggen är 

Paroc–Spaceloft 10mm bäst ur fuktperspektiv trots att den applicerats på insidan. 

För båda väggarna, likt den reveterade, är det Pavatex–Diffutherm 40mm som 

sänker energi-förbrukningen mest.  
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Kalk-cementbrukets inverkan är tydlig, perioderna med kritiska fuktnivåer ökar för 

både den reveterade och jugendväggen, förutom i ett fall som är med en utvändig 

isolering med Paroc–Spaceloft 10mm.  Varför detta fungerar tros vara för att kalk-

cementbrukets täthet stänger ute slagregn samtidigt som Paroc–Spaceloft inte suger 

åt sig fukt som ändå tränger igenom putsen. Appliceras istället Pavatex–Diffutherm 

20mm på utsidan bakom putsen suger den åt sig den fukt som tar sig in men kan 

inte torka ut i samma takt som ny fukt tränger in och den organiska träfibern 

kommer angripas av påväxt.  

Slutsatsen av detta arbete blir alltså; tilläggsisolera på utsidan och använd kalkputs 

för att uppnå en konstruktion goda möjligheter att torka ut efter att kritiska 

fuktnivåer uppnåtts.   
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1 INLEDNING 
Det inledande avsnittet berör den historiska bakgrunden för den svenska stadens 

framväxt och nutidshistoria, samt varför det är viktigt att på ett hållbart sätt bevara 

tidstypiska byggnader för eftervärlden. Detta efterföljs av de problem som kan 

uppkomma då tidstypiska byggnader ska renoveras och underhållas för ökad 

energieffektivitet. Avsnittet avslutas med en syftesbeskrivning och avgränsningar. 

1.1 Historisk bakgrund 
Långt tillbaka i tiden fanns inga större krav på hur byggnader uppfördes. Det 
främsta syftet var att skapa ett väderskyddat boende som skulle klara av väder och 
vind utan att falla samman. Detta ligger dock långt ifrån de krav vi har när vi uppför 
byggnader idag.  

Under slutet av 1800-talet industrialiserades Sverige i en rasande takt, vilket gjorde 

att städerna expanderade fort. För dåtidens människor kunde de nybyggda 

stenhusen i städerna anses vara stora bostadskaserner, där landsbygdens människor 

skulle inkvarteras för det nya livet i staden. Den första svenska byggnadsstadgan 

antogs den 8 maj 1874, som efterföljdes av 1907-års stadsplanelag som gällde 

framförallt för städer, men som även tillämpades på tätorter och köpingar (Berg, 

2010). Byggnadsbestämmelsernas framväxt i Sverige tog sin form framförallt 

eftersom städerna ofta växte snabbt och okontrollerat. Den generellt dåliga bygg-

standard som rådde ledde ofta till trångboddhet, sjukdomsspridning men även 

ödeläggande stadsbränder runtom i riket. Praktiskt taget alla svenska städer har 

någon gång under sin historia genomlidit en stadsbrand som ödelagt stora delar av 

den dåtida trästaden. Detta eftersom trä var det främsta byggnadsmaterialet tack 

vare en stor tillgång och låg kostnad (Björk, et al., 2012).  

Sverige har genomgått många olika byggnadsepoker efter att landet 

industrialiserades, och materialvalen har varierat med hänsyn därtill. Inledningsvis 

var skogen med dess trä det främsta byggnadsmaterialet, medan natursten och tegel 

var förbehållet de besuttna och förekom främst hos monumentala byggnader eller 

hos adeln på grund av de höga tillverknings- och byggnadskostnader. Under 1800-

talets senare hälft möjliggjordes dock en storskalig tegelproduktion, vilket medförde 

att det nya, billiga, och brandsäkra materialet kunde användas i en mycket större 

utsträckning. Några av den nya industristadens byggnader uppfördes därför i tegel 

och utformades enligt dåtidens stilarter; klassicismen, jugendstilen och national-

romantiken som fortfarande ofta kan prägla vissa städer eller stadsdelar (Björk, et 

al., 2012). 

Nästkommande stora byggnadsepok i landet inträffade under rekordåren som 

Sverige upplevde efter andra världskriget och som snabbt skulle modernisera 

landet. Riksdagen hade nu beslutat att en miljon nya bostäder skulle uppföras under 

ett decennium för att komma till bukt med stadens trångboddhet, samt den 

generellt låga boendestandarden som rådde. Stora delar av det byggnadsbestånd 
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som byggdes innan första världskriget kunde ofta sakna moderna bekvämligheter i 

form av centralvärme, rinnande varmvatten, och kunde ibland endast erbjuda 

torrdass på kvarterets innergårdar (Berg, 2010; Björk, et al., 2012).  

Den moderniseringsvåg som svepte genom Sverige under rekordåren med sin 

funktionalitet och storskalighet har i efterhand kritiserats för att inte ha tagit hänsyn 

till innerstadens liv och själ. Detta eftersom stora delar av innerstäderna revs utan 

att någon som helst hänsyn togs till varken de boende som ofta ville bo kvar i sina 

gamla hus, eller de kulturhistoriska värden som gick förlorade. I princip alla svenska 

städer från huvudstaden till småstäderna över landet fick helt nya stadsbilder där 

många byggnader från sekelskiftet eller tidigare revs för att ge plats åt den nya tiden 

(Wahlgren, 2016). 

Bostadsbyggandet i Sverige har under det senaste decenniet återigen ökat sedan den 

svenska bostadsmarknadens kollaps i början av 1990-talet. Numera är modeorden 

inte längre funktionalitet och storskalighet, utan snarare hållbarhet, ekologi och 

energieffektivisering. Detta ställer givetvis nya krav på vårt äldre byggnadsbestånd 

som ofta består av massiva tegelhus eller reveterade byggnader med en putsad fasad. 

När nya krav och tekniker gör att gamla byggnader kan, och bör renoveras, för att 

exempelvis undvika drag och energiförluster, ställer det i sin tur krav på att bevara 

de gamla byggnader som staden har att erbjuda. Detta för att inte återupprepa 

samma misstag som tidigare, och gå miste om de kulturella värden vi har kvar för 

eftervärlden. 

Vissa av de byggnader som byggdes för över etthundra år sedan, kunde i dåtidens 

ögon ses som vulgära och provokativa, men är idag ofta mycket uppskattade för 

deras tilltalande estetik och utformning. Enskilda byggnader eller ibland hela stads-

delar kan vara skyddade för att bevara det tidstypiska formspråket och arkitekturen 

för eftervärlden. Byggnader kan antingen skyddas genom lag och länsstyrelsens 

försorg, men det görs oftast genom de kommunala detaljplanerna. I somliga fall 

förekommer det att byggnader är kulturella minnesmärken som är skyddade enligt 

byggnadsminneslagen som förvaltas av länsstyrelserna. Detta innebär att byggnader 

kan omfattas av olika typer av skyddslagstiftning som bestämmer hur användning, 

underhåll och förändringar på utseendet får göras. När en byggnad är k-märkt 

riskerar åtgärder för energianvändning att betydligt försvåras och vissa fall till och 

med omöjliggörs om traditionella metoder används (Berg, 2010; Länsstyrelsen 

Stockholm, 2018). 

1.2 Problemformulering 
I och med ökade miljökrav från både myndigheter men även ifrån slut-

konsumenter, ställs nu därför allt högre krav på bland annat energibesparingar, 

trivsel och luftkvalitet i både befintliga och nya byggnader. Från det statliga 

Boverket (BFS 2017:5, BBR 25) anförs bland annat vid nybyggnation och större 

renoveringar att byggnaders ytterväggar ska ha ett maximalt U-värde på 0,18 

W/m2K om primärenergitalet inte har uppfyllts (primärenergitalet anger en 
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byggnads energiprestanda och anges i kWh/m2). Dock har byggnader byggda kring 

sekelskiftet ofta avsevärt högre U-värden på över 1,0 W/m2K (Svenskt trä, 2017). 

De första riktlinjerna för energianvändning utgavs i ”BABS 46” (Kungl. Byggnads-

styrelsens publikationer 1946:1), men de första energiförsörjningsproblemen 

uppstod i och med oljekrisen 1973 som radikalt fördyrade upp-värmningen av 

byggnader i Sverige. Dåtidens energieffektiviseringar bestod främst i att isolera 

ytterväggar och vindsbjälklag, vilket dock ofta medförde att byggnader 

förvanskades eftersom de ursprungliga proportionerna gick förlorade. Fönsterdjup, 

väggtjocklek, men även materialval kunde ibland förvanska byggnader bortom 

räddning (Berg, 2010). 

Byggnader byggda kring sekelskiftet kan som nämnts ovan, idag vara kultur-

skyddade i olika hög utsträckning. Detta medför givetvis svårigheter som måste 

beaktas vid inventeringar inför renoveringar av gamla byggnader, för att de på ett 

tillfredsställande sätt ska kunna renoveras. Ytterväggsisoleringar, som kan vara en 

effektiv metod för tilläggsisolering av byggnader, skapar dock problem eftersom en 

stor del av sekelskiftsbyggnadernas uppskattade estetik sitter i fasaden och dess 

detaljer. Tilläggsisoleringar på utsidan blir således svåra att genomföra på ett bra 

sätt om det ursprungliga kulturvärdet skall bevaras. Istället för att tilläggsisolera på 

utsidan av en vägg, finns även en insida som kan tilläggsisoleras. Detta inskränker 

dock på det innanförliggande rummets yta.  

Renoveringar i allmänhet, men tilläggsisoleringar i synnerhet, medför vissa inne-

boende risker. Materialval och utförande kan påverka både konstruktionen, men 

kanske framförallt risk för mögelpåväxt och röta till följd av att nya fuktbetingelser 

uppstår. Materialvalet kan exempelvis påverka en ytterväggs fukttransport så att 

fukt leds och kapslas in i ytterväggens byggnadsmaterial, vilket medför stora 

problem. Oventilerade och fuktiga utrymmen kommer snabbt att utveckla mögel-

påväxt om det finns organiska material tillgängligt. Utvändiga tilläggsisoleringar är 

därför att föredra, eftersom de höjer ytterväggens temperatur, vilket i sin tur sänker 

den relativa fuktigheten och därmed minskar risken för mögelpåväxt. Däremot 

kommer den invändiga tilläggsisoleringen att tvärtom, sänka ytterväggens 

temperatur och därmed höja den relativa fuktigheten i densamma (Nevander et al., 

2006; Sandin, 2010). En bidragande orsak till hur fukttransporten fungerar i en vägg 

är valet av putsmaterial. Ett kalkputs har goda egenskaper för fukttransport då den 

är diffusionsöppen. Den mer moderna typen av puts, kalk-cementputs, har en tätare 

struktur med och är mindre diffusionsöppen vilket kan skapa innesluten fukt i 

väggar den appliceras på om det sker på fel sätt. 

Även oorganiska material tar så småningom skada på grund av för höga fukthalter 

i materialet. Fysikaliska krafter kan exempelvis uppstå då inträngande vatten kan 

orsaka sprängningar vid frostbildning, så kallad frostsprängning (Sandin, 2010). 

Eftersom gamla byggnader har varit svåra att isolera kan de ofta ha lämnats 

oberörda, men då nya isolermaterial har introducerats och hela tiden utvecklas, 

innebär det att nya möjligheter uppstår.  
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Sammantaget finns det ett skriande behov av att finna lösningar för att energi-

effektivisera det befintliga byggnadsbeståndet i europeiska länder. På grund av den 

höga energianvändningen i det befintliga byggnadsbeståndet som i många fall anses 

vara historiskt värdefull, krävs det nya metoder och material för att uppnå detta. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att ur fuktsynpunkt undersöka: Huruvida de två isolermaterialen Paroc–

Spaceloft (aerogel) och Pavatex–Diffutherm (ekofiber) är användbara för att energi-

effektivisera ytterväggar i tidstypiska byggnader från tidsperioden 1895–1920. 

Därtill kommer även användandet av KC-puts att beaktas, och vad som händer ifall 

ett traditionellt kalkputs byts ut mot den lite modernare KC-putsen. 

➢ Vilka sänkningar av ytterväggens U-värde kan erhållas genom att använda 

Paroc–Spaceloft 10mm? 

➢ Vilka sänkningar av U-värde kan erhållas genom att Pavatex–Diffutherm 20 

respektive 40mm? 

➢ Kan dessa material användas utan att orsaka mikrobiell påväxt på stom-

materialet trä genom förhöjda fuktnivåer?  

➢ Kan dessa material användas utan att orsaka frostsprängning i stommaterialet 

tegel genom förhöjda fuktnivåer?  

➢ Hur påverkas väggens fuktinnehåll ifall en KC-puts används som fasadputs 

istället för den traditionella kalkputsen? 

1.4 Avgränsningar 
Byggnaderna som undersöks är flerbostadshus från tidsperioden 1895–1920 

hämtade ur litteraturen Björk, C., Reppen, L., & Kallstenius, P., 2013, Så byggdes husen 

1880–2000: arkitektur, konstruktion och material i våra flerbostadshus under 120 år. 

Byggnadsepokerna omfattar reveterade restimmerhus, jugendstil och national-

romantik i Mellansverige, varför även klimatdata hämtas för samma region. 

Eftersom Sveriges tätorters byggnadsbestånd består till mindre än 7 % av 

byggnader byggda före år 1921 (SCB, 2010), gör detta att behovet för att bevara det 

återstående byggnadsbeståndet högt. 

Studien syftar enbart till att undersöka de två isolermaterialen Paroc–Spaceloft 

(aerogel) och Pavatex–Diffutherm (ekofiber) i olika konstellationer (vilka förklaras 

närmare under avsnitt 5). Anledningen till detta är att båda materialen är 

marknadsförda och kan inhandlas för både entreprenörer, forskare och 

privatpersoner. Detta underlättar även den tillgängliga informationen om dessa 

materials tekniska egenskaper för att enklare kunna jämföra de olika lösningarna. 

Isolermaterialens dimensioner är satta till 10mm för Paroc–Spaceloft, och 20 

respektive 40mm för Pavatex–Diffutherm eftersom dessa mått är förutbestämda av 

respektive tillverkare. 
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2 BAKGRUND 
Under följande avsnitt kommer forskningsstudier kring hur kulturellt värdefulla 

byggnader kan energieffektiviseras samt vilka konsekvenser som bör tas i 

beaktande. Avsnittet avslutas med att berätta hur de två valda isolermaterialen 

använts vid renoveringar av kulturellt värdefulla byggnader. 

2.1 Renoveringar av historiskt värdefulla byggnader 
Hur fukt och den relativa fuktigheten påverkar organiska byggnadsmaterial är vida 

studerat. Studierna av hur bland annat den relativa fuktigheten påverkar 

renoveringar av kulturellt värdefulla byggnader har dock under det senaste 

decenniet ökat på grund av kunskapsbrist inom området.  

I Europa har bland annat forskning kring hur kulturellt värdefulla byggnader ska 

renoveras bedrivits vid Fraunhofer-Institut für Bauphysik i Holzkirchen, Tyskland. 

Där har ett fuktberäknings-program, nämligen WUFI (WUFI, 2018) framtagits och 

använts vid simuleringar med olika isolermaterial för att förstå hur fukt-

problematiken påverkar material- och metodval vid olika konstruktionslösningar. 

Författarna Krus et al. (2007) menar att historiskt värdefulla byggnader ofta 

renoveras för att uppnå energibesparingar, men utan att beakta eventuella 

konsekvenser eller brukarvanor när detta görs. I många fall kan brukarvanor, 

installation av ventilationssystem, ombyggnad till bostäder eller kontorslokaler, 

ihop med renoveringar med nya byggnadsmaterial leda till mögelpåväxt på grund 

av ändrad luftfuktighet. Detta har då ofta resulterat i olika typer av mögelpåväxt 

snabbare än många trott. Över 150 olika mögeltyper vars pådrivande faktorerna är; 

relativ fuktighet, temperatur samt den viktigaste faktorn tid, som tros vara farliga för 

människors hälsa kan förekomma i byggnader (Sedlbauer, 2002). I en fallstudie 

(Sedlbauer, 2002) undersöktes riksmuséet i Amsterdam som efter att nya fönster 

monterades och där förändrade brukarvanor infördes, upplevde mögelpåväxt på 

ytterväggarnas insidor. Detta på grund av att daggpunkten sjönk på innerväggarna. 

Krus et al. (2007) fann likt (Sedlbauer, 2002) genom simuleringar att energi-

förbättringar kan erhållas genom att exempelvis tilläggsisolera på insidan eller att 

byta ut fönstren mot nya energieffektiva sådana, men att dessa åtgärder måste 

utvärderas noggrant för att inte åsamka skador på gamla byggnader. 

För att komma till bukt med framtidens klimatmål menar Vieites et al. (2015) att 

det är viktigt att reducera energianvändningen i det befintliga byggnadsbeståndet, 

eftersom den totala byggsektorn, inklusive det befintliga byggnadsbeståndet utgör 

30–40 % av de totala CO2-utsläppen (Vieites et al., 2015; Zagorskas et al., 2014). 

Eftersom nybyggnader utgör endast ca 1–1,5 % av det totala byggnadsbeståndet 

varje år, måste man därför se till de redan befintliga byggnaderna för att kunna 

åstadkomma en riktig påverka. Därtill uppskattas att ca 14 % av EU:s 

byggnadsbestånd utgörs av byggnader byggda före 1919 som oftast helt saknar 

isolering (Vieites et al., 2015). Initiativ har tagits till att eftersöka nya alternativ för 

att minska energianvändningen i kulturellt värdefulla byggnader inom EU. En stor 

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0075424202025004093
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del i att klara av dessa renoveringar är bland annat materialforskningen kring nya 

isolermaterial för dessa byggnader. De olika typerna av isolermaterial som testas är 

exempelvis isolerande bruk, beläggningar och aerogelisoleringar. Kulturellt 

värdefulla byggnader har oftast ytterst begränsade ombyggnadsmöjligheter 

eftersom stora delar av deras estetik sitter i fasaden och inte får ändras (Vieites et 

al., 2015). På så sätt kan inte dessa byggnader nå de högsta energiklassnings-

certifieringarna. Dock kan energibesparingar göras genom tämligen enkla åtgärder 

för att sänka den ofta höga energianvändningen. Dessa utgörs oftast av fönster- 

och dörrbyten men även tätningar av fogar (Zagorskas et al., 2014). 

Som nämnts ovan är det ofta svårt att renovera historiskt värdefulla byggnader 

eftersom många delar som påverkar energiflödet är sådana som utgör kärnan i deras 

utformning. Eftersom fasaderna oftast måste förbli oberörda vid renoveringen åter-

står endast alternativet att tilläggsisolera på insidan. Detta blir dock problematiskt 

eftersom det ofta kan innebära problem för den utanförliggande väggen. Material-

ändringar kan också innebära problem eftersom det kan förändra väggarnas 

diffusionsegenskaper. Fukt som blir instängd i tegelväggar kan därför utgöra en 

potentiell risk då temperaturen faller under nollstrecket och orsaka så kallade 

frostsprängningar. Zagorskas et al. (2014) menar även att det saknas betydande 

forskning på just det område som omfattar massiva tegelstommar och hur 

invändiga isoleringar påverkar dessa på lång sikt. 

Zagorskas et al. (2014) hävdar därtill att materialval, energikostnader och 

byggnadens livslängd måste beaktas eftersom det kommer att påverka hur mycket 

tilläggsisolering som är nödvändigt. Illa genomtänkta kostnadsanalyser medför 

oftast dåligt genomförda renoveringar eller att för tjocka lager med isolering 

används. Ibland kan fel materialval göra att de gamla byggnaderna som anses kunna 

andas, istället blir förslutna vilket kapslar in fukt i väggar och bjälklag. Vidare 

forskning inom just hur nya material påverkar dessa tegelstommar anses vara 

befogad. 

2.2 Aerogeler 
I och med ökande krav på energibesparingar inom bostadssektorn har nya super-

isolermaterial undersökts för att tillämpas i både nybyggnationer och renoveringar. 

Ett sådant superisolermaterial är aerogeler som finns i många former. Materialet 

utvecklades ursprungligen i Tyskland under 1930-talet, men har haft en begränsad 

användning på grund av den framförallt dyra tillverkningskostnaden. Aerogeler är 

porösa nanomaterial som tillverkas genom att en slurry utsätts för ett högt tryck 

under varma förhållanden som gör att vätskan avlägsnas och lämnar en hög 

porositet. Oftast framställs aerogeler genom att fasta partiklar finfördelas i en vätska 

som sedan polymeriseras till geler. Därefter låts lösningsmedlet avdunstas vilket 

skapar ett lätt och sprött material (Svenska Aerogel AB, 2018). Materialet ger en vä-

lisolerande förmåga tack vare dess dåliga värmeledningsförmåga, och jämförelsevis 

är innerytan i ett gram aerogel 500m2 stort. Användningen av aerogeler har 

framförallt använts inom rymd-forsknings- och kärnkraftsindustrin som har behövt 
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superisolermaterial och kunnat klara av den höga kostnaden av dess användning 

(Alpman, 2012; Dahlberg, 2010). 

Aerogeler är ett material som spås kunna bli ett viktigt isolermaterial för att kunna 

sänka gamla byggnaders energianvändning. Detta eftersom endast tunnare skikt av 

materialet behövs jämfört med traditionella isolermaterial för att uppnå samma 

isolerförmåga. Detta gör att materialet ska kunna användas i historiskt värdefulla 

byggnader eftersom mindre ingrepp i konstruktionen behövs jämfört med äldre 

isolermaterial (GIA Sweden AB, 2017). Att använda aerogeler som isolermaterial är 

fortfarande i forskningsskedet men anses passa utmärkt eftersom den har en låg 

termisk konduktivitet på 0,003–0,02 W/m2K, samt har en låg densitet på ca 3–100 

kg/m3 (Buratti et al., 2016). Det stora spannet i både termisk konduktivitet och 

densitet beror på att aerogeler kan användas i många olika typer av material. 

Aerogeler är ett mångsidigt material och kan därför användas för att exempelvis 

tillsättas i och blanda ut i andra material som bland annat betong eller fasadputser 

för att göra dessa isoleranden. Exempelvis kan en kvadratmeter aerogelputs (10mm) 

kosta tiotusentals kronor (Buratti et al., 2016), varför nya framställningsmetoder 

behövs. Materialet återfinns även som filtar eller gipsskivor för tilläggs-isoleringar, 

där användandet av aerogeler kan sänka ytterväggars U-värde med upp till 20–30 % 

(Buratti et al., 2016; Ibrahim et al., 2018; Nosrati & Berardi, 2018). 

2.2.1 Paroc–Spaceloft 
Ett isolermaterial som är aerogelbaserat och idag 

används vid renoveringar av historiskt värdefulla 

byggnader är Paroc XIA 001 Spaceloft. Isolerings-

materialet är ett modernt isolermaterial i form av 

en 10 mm tjock matta av fiberförstärkt aerogel 

från Aspen Aerogels med en densitet på 

150kg/m3. Spaceloft är en högpresterande 

isolering med en värmekonduktivitet på            

0,015 W/m·K, vilket gör att den enligt till-

verkaren lämpar sig väl för just energi-

effektivisering av historiskt värdefulla byggnader. 

Materialet är väl användbart i de fall man vill 

undvika tydliga dimensionsförändringar av väggar 

vid tilläggsisoleringar och har en kostnad på ca 

1 500sek/m2 (10mm tjock) (Paroc, 2013a). Den 

tunna isolermattan spikas enkelt upp på trä eller 

fästs med isolerhållare i tegelvägg. Därefter fästs 

ett putsnät och väggen putsas med ett lämpligt 

bruk (Aspen aerogel, 2018a).   

Figur 2.1 – PAROC XIA 

001   Spaceloft Bildkälla: 

PAROC, 2013b 
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2.3 Ekofiber 
Ekofiber är ett isolermaterial tillverkat av trä. Tillverkningen sker genom att stockar 

levereras till fabriken för att flisas. Flisen hälls ner i ett stort kärl och blandas med 

vatten för att flisen ska mjukna. I nästa steg tillsätts kemikalier till blandningen så 

att cellulosan i flisen separerar och blir till trådar. Nu ser blandningen ut som en 

grötig massa som formas till skivor med olika tjocklekar och transporteras in i en 

200°C varm torkanordning. När skivorna torkats sågas de till rätt dimensioner och 

paketeras för att sedan levereras vidare. Densiteten hos isolering tillverkad av trä 

blir ungefär tre gånger högre än klassisk mineralull av sten eller glas (Steico Int., 

2016). 

Träfiberbaserade isolermaterial har funnits under en längre tid, men har under det 

senaste decenniet ökat i intresse eftersom de kan appliceras på äldre byggnader och 

sänka energikostnaderna (Pavatex, 2018a). En del isolermaterial kan utgöras av eko-

fiberskivor som kan användas för att tilläggsisolera fasader i äldre byggnader som 

kräver att ytterväggarna inte kan vara diffusionstäta (Acara Concepts, 2017). Eko-

fibermaterial kan även vara ett bra alternativ att tilläggsisolera äldre byggnader där 

det finns krav på att naturliga och traditionella material används. I en studie genom-

förd på äldre småhus i Sverige, Finland och Estland av Alev et al. (2014) fann man 

att fullgoda energibesparingar kunde erhållas genom att tilläggsisolera ytterväggarna 

med ekofibermaterial. Likt aerogelisoleringar kan ekofiberisoleringar ge en god 

isolerande effekt med en mindre dimension av tilläggsisolering som inte inkräktar 

på vare sig inomhusutrymmet eller på fasadens utformning. Dessutom utgörs 

ekofibermaterialen av ibland återvunnet organiskt material som är ekologiskt. 

En forskningsstudie av Nackler et al. (2014) undersökte lägenhetshus i Wien byggda 

innan 1919. En tredjedel av bostäderna i staden var byggda före 1919 vilket ställde 

stora krav på att renoveringarna genomfördes med hänsyn till bland annat 

fasaderna. Enligt uppskattningar hade den typiska ytterväggen i staden en värme-

överföringskoefficient på 1,55 W/(m²·K). För att förbättra den isolerande 

förmågan hos ytterväggarna användes ekofiber som isolermaterial. Ytterväggarna 

byggdes upp i WUFI och analyserades. Resultatet visade att genom att tilläggsisolera 

ytterväggarnas utsida med ekofiberskivor kunde man nå en minskning av väggarnas 

U-värde ner till 0,35 W/(m²·K). Genom ökad isolerförmåga samt att isoleringen 

placerades på utsidan blev huset energieffektivare och medförde en torrare 

konstruktion. 

Andra undersökningar på hur ekofiber kan förbättra byggnaders isolerförmåga och 

fuktegenskaper har gjorts. Bland annat har Latif et al. (2018) undersökt ekofiber-

materialets egenskaper där väggar med isolering av ekofiber kan göra att behovet 

av ångspärr på insidan av väggen undviks. Detta eftersom materialet naturligt 

transporterar fukten ut ur väggen. För att detta ska fungera förutsätts att det finns 

ett diffusionsöppet material, alternativt en luftspalt på utsidan för att fukten skall 

transporteras bort och inte fastna i ytterkant av väggen Även temperatur-
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fluktuationerna blir mindre eftersom ekofiber har högre densitet än mineralull vilket 

leder till en bättre utjämning av temperaturskillnader. 

2.3.1 Ekofiber, Pavatex–Diffutherm 
Pavatex är en tillverkare av både hårda och mjuka 

ekofiberskivor. Den produkt som används i studien är 

Pavatex–Diffutherm och är en hård isolerskiva. Ekofiber-

skivan går att putsa på samt att den klarar sig utan reglar 

och skapar på så vis ett heltäckande lager av isolering utan 

köldbryggor förutom vid infästningspunkterna. Skivan har 

en densitet på 190kg/m3 och en värmekonduktivitet på 

0,043 W/m·K (Pavatex, 2018b). Priset för en skiva med 

20mm tjocklek är ca 70kr/m2 och ca 140kr/m2 för 40mm 

tjocklek. (Celtic sustainables, 2018) 

  

Figur 2.2 – Pavatex–Diffutherm    

Bildkälla: Pavatex, 2018b 
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3 BYGGNADSSTILAR 
För att beskriva de byggnadsstilar som simulerats finns varje stilart beskriven under 

avsnitt 3.1–3. Under respektive avsnitt beskrivs tidstypiska drag samt vilka 

byggnadsmaterial som har använts. Dessa väggsnitt kommer sedan att användas för 

simuleringarna av olika typer av tilläggsisoleringsalternativ under metodavsnitt 5.4. 

Kapitlet avslutas med en genomgång av fasadputser med en jämförelse mellan 

traditionell kalkbaserad puts gentemot en kalkcementbaserad puts i avsnitt 3.4. 

Den första tidsperioden utgörs av reveterade restimmerhus mellan åren 1895–1915 

som sedan förbyts till jugendstilen 1900–1910, som slutligen utmynnar i 

nationalromantiken under 1910–1920. Självfallet utgörs epokerna av ungefärliga 

tidsperioder och ”tidstypiska” ideal för de olika stilarna, vilket medför att undantag 

förekommer. De exempel som Björk, et al. (2013) tar upp visar dåtidens typiska 

konstruktioner vilka har valts att användas. Själva syftet är därför inte att undersöka 

varje stilistiskt byggnadsverk, utan snarare visa på och ge en referens till dåtidens 

byggnader och konstruktioner för att undersöka dåtidens materialval med dagens 

isolermaterial.  

3.1 Reveterade restimmerhus, 1895–1915 
Det reveterade trähuset var vanligt förekommande i Sverige under 1800-talets andra 

hälft och varierade inte nämnvärt i sitt utförande. Kalkputsen som ströks utanpå 

träkonstruktionen introducerades dels av att det var estetisk tilltalande och gav ett 

intryck av att vara en stenbyggnad, men dessutom för att det minskade städernas 

utsatthet vid bränder. Praktiskt taget alla svenska städer har någon gång i historien 

brunnit varför reveteringen nu minskade brandrisken avsevärt. 

En typ av reveterade trähus som byggdes mellan 

åren 1895 till 1920 var restimmerhusen. Dessa 

byggdes framförallt i form av arbetarbostäder i 

bruksorterna runtom i Mellansverige. Grund-

muren kunde vara av slaggsten som fanns som 

restprodukt från järnbruken där syllen isolerades 

med hjälp av tjärpapp. Bjälklagen var ofta dåligt 

ljudisolerade och fylldes med sågspån (Björk, C., 

et al., 2013).  

Ytterväggarna var uppbyggda av 4″ tjockt stående 

virke som bärande del. För att få ett slätt och 

vattenavvisande lager på utsidan av fasaden slogs 

träpliggar in i det stående virket. Fasad-putsen 

som bestod av nöthårsinblandat kalk-bruk 

greppade i sedan i dessa träpliggar. Inåt spikades 

1″ tjocka ribb upp diagonalt med ett litet avstånd 

mellan varje ribb. På insidan av ribben användes ett lerbruk som blandats med 

organiskt växtmaterial för att få en slät insida på väggen (Björk, C., et al., 2013). 

Figur 3.1 – Reveterade restimmerhus, 

yttervägg 
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3.2 Jugend, 1900–1910 
Jugendstilens framväxt började i Väst- och Centraleuropa där den i de flesta länder 

kom att kallas Art Nouveau. Stilen fick en stor spridning inom framförallt konst 

och glasframställning, medan dess stora arkitektoniska genombrott skedde i Wien 

under 1890-talet. Jugendstilen syftar till ungdom och nydanande varför den kan 

skifta starkt mellan olika länder, konstnärer och arkitekter. Därför är ett 

arkitektoniskt typexempel mycket svår att bestämma. Nystilen jugend var ett starkt 

avbrott mot tidigare klassicistiska byggnadsstilar som ofta var återhållsamma och 

restriktiva i sin utformning (Historiska hem, 2018).  

Arkitektoniskt domineras formspråket av en rik ornamentik, böljande former och 

välvda burspråk i fasaden som har putsats med ljusa pastellfärger. En av de mest 

karakteristiska dragen för jugendhus är dess fönster, där de övre fönsterlufterna är 

småspröjsade med ibland den typiska valvbågen i de mer påkostade husen medan 

nederdelen har större glaspartier. Den nya ornamentiken, fasaderna och detaljerna 

var i sin linda mycket ifrågasatta för att de bröt för mycket med sin samtid, men 

idag är jugendbyggnader mycket uppskattade av boende. 

Jugendstilen hade liknande 

byggnadsmetoder som 

användes under slutet av 

1800-talet, och bestod av en 

murad tegelstomme med 

normaltegel (L:25 x B:12,5 x 

H:6,5 cm) som sedan 

putsades med kalkputs på 

både in- och utsida. Väggens 

tjocklek är beroende av 

vilken våning som studeras 

samt hur högt huset byggdes, 

men generellt kan sägas att 

bottenvåningen som tar upp 

störst last murades två stenar 

tjock, 50 cm. Mellan-

våningarnas yttervägg murades med en och en halv stens tjocklek, 37,5 cm, och den 

översta våningen murades med endast en stens tjocklek, 25 cm, där lasterna inte är 

lika stora (Björk, C., et al., 2013). 

  

Figur 3.2 – Jugend, yttervägg 
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3.3 Nationalromantik, 1910–1920 
Lika fort som jugendstilen uppstod, gav den vika för nya stilar och formspråk. 

Under 1910-talet började en ny arkitekturstil att användas, nämligen national-

romantiken. Den nya byggnadsstilen blev på sätt och vis en motrekyl mot 

jugendstilens nyskapande då nationalromantiken eftersträvade vad som ansågs vara 

det gamla. Stilen blev förhållandevis kortlivad och förekommer främst i 

storstäderna på grund av första världskrigets utbrott år 1914 vilket gjorde att 

byggproduktionen i landet nästan helt stannade av på grund av importsvårigheter 

och minskade investeringar. 

Stilen hämtade intryck från kontinenten, främst Danmark, Tyskland och 

Storbritannien, där ett hårdbränt tegel flitigt användes. Naturstenspartier var vanligt 

förekommande, och där inte tegel används på fasaderna så slammades eller 

putsades de för att efterlikna forna vasaborgar. Vanliga inslag i fasaderna är breda 

fogar för att ge ett ålderdomligt intryck, småspröjsade fönster, samt synliga 

ankarslut för att efterlikna tidigare århundradens byggnadskonst. Byggnaderna hade 

ofta en vindsvåning där taken hade en brant lutning och var beklädda med 

tegelpannor eller takplåt (Björk, C., et al., 2013).  

Ytterväggarna byggdes upp av 

stortegel (L:30 x B:14,5 x 

H:7,5 cm) som endast 

putsades med kalkbruk på in-

sidan. Väggens tjocklek beror 

även här av vilken våning som 

studeras samt hur högt huset 

byggdes. Likt den föregående 

jugendstilen så murades 

nedervåningen av väggen med 

två stenars tjocklek, 60 cm. 

Mellanvåningarna murades 

med en och en halv stens 

tjocklek, 45cm, och det 

översta våningsplanet 

murades med endast en sten, 

30cm, där lasterna inte är lika 

stora. 

  

Figur 3.3 – Nationalromantik, yttervägg 
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3.4 Fasadputs 
Sekelskiftets kalkputs och bruk var ofta väldigt slät och riktad jämfört med tidigare 

århundradens putsar och bruk som ofta var mycket fetare och svårarbetad. En viss 

cementimport förekom som kunde användas i de olika fasadmaterialen, men detta 

förekom sällan. De väggsnitt som beskrevs i 3.1–3 har alla en originalputs av 

traditionellt kalkputs. Efter andra världskriget blev däremot det cementbaserade 

kalkbruket, så kallad KC-puts det dominerande fasadmaterialet som nästan helt 

skulle slå ut den traditionella kalkputsen. Skillnaden med det nya fasadmaterialet var 

att cement har en lägre ånggenomsläpplighet, eller diffusionsförmåga jämfört med 

tidigare använda kalkputsar. Under 1960-talet började dock skador uppkomna på 

grund av renoveringar med hjälp av KC-puts bli synbara, men den utbredda 

användningen av KC-putsen gjorde att problemets orsak tog lång tid att finna (SFV, 

2010). 

Nuförtiden är det således viktigt att beakta vilket fasadmaterial som ska användas 

vid restaureringar och renoveringar. Sammansättningen bör vara så lik original-

putsen som möjligt och ha en ånggenomsläpplighet som gör att väggen kan torka 

ut. Därtill får fasadputsen inte heller vara starkare än stommaterialet eftersom 

putsen utgör ett offerskikt som ska skydda den innanförliggande väggen (SFV, 

2010).  
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4 TEORI 
Det teoretiska avsnittet inleds med fuktproblematiken och den eventuella 

mikrobiella påväxt detta kan innebära. Därefter berörs energianvändning och vilka 

faktorer som bestämmer värmeledningsförmåga och värmemotstånd. Teori-

avsnittet avslutas med en genomgång av aerogeler och ekofiber samt de teoretiska 

materialdata för isolermaterialen Paroc-Spaceloft och Pavatex-Diffutherm. 

4.1 Fukt och mikrobiell påväxt 
Att bygga med organiska material medför en fuktproblematik som alltid måste 

beaktas för att en byggnad ska kunna erbjuda ett trivsamt och bestående intryck, 

men även för att uppnå en god inomhusmilö. Vatten i form av fukt har många 

möjliga källor, men de vanligaste och mest skadliga former är vattenmättade 

marklager, inträngande vatten i exempelvis en fasad och sist luftens naturliga 

fuktinnehåll, den så kallade relativa luftfuktigheten (Nevander et al., 2006). 

Problematiken kring fukt härstammar ofta från det som i vanligt tal kallas för mögel 

och röta, det vill säga en mikrobiell påväxt av svampar som gror då faktorerna; tid, 

temperatur och relativ fuktighet är uppfyllda. Mögel och röta som får fortsätta sin 

tillväxt kommer i sinom tid att bryta ned organiska material. Inom byggnads-

industrin är det framförallt träbaserade material som är föremål för mögel- och röt-

angrepp. Mögel- och rötsvampar sprids genom att sporer sprids i luften vilka träffar 

nya platser som sedan kan gro och fortplanta sig om förhållandena är de rätta. 

Om exempelvis mögelsvampar får växa till sig, kommer de att bilda så kallade hyfer 

som sedan utvecklas till sporbärande strukturer som i sin tur kan spridas vidare till 

nya ytor. Mögelangrepp kan vanligtvis upptäckas genom att byggnadsmaterial eller 

inredningsdetaljer får en missfärgning eller att en dålig lukt sprids i utrymmet, 

medan rötangrepp bryter ned det organiska materialet så det förstörs (SP Sveriges 

tekniska forskningsinstitut, 2018). 

4.1.1 Fuktproblem i byggnadsmaterial 
Som tidigare beskrivits ovan är trämaterial det främsta byggnadsmaterialet som 

berörs av fukt och dess olika problem med mögel- och rötangrepp. Mögelangrepp 

skapar en mycket ohälsosam inomhusmiljö för eventuella boende medan röt-

angrepp underminerar och så småningom förstör byggnadsmaterialet. Därför är det 

viktigt att se till att en ogynnsam fukttransport i träkonstruktioner uteblir och att 

eventuell inträngande fukt kan ventileras och torkas ut för att undvika att negativa 

fuktbetingelser uppstår (Sandin, 2010). 
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Figur 4.1 visar hur fort mögel-

svampen Aspergillus restrictus gror 

(högra isopleten) samt hur snabb 

tillväxt den har (vänstra isopleten). 

Mögelsvampen Aspergillus restrictus 

är en vanligt förekommande mögel-

svamp inomhus. Svampen över-

lever dessutom i torra förhållanden, 

och är därför mycket vanligt före-

kommande i till exempel damm. 

Aspergillus restrictus tros även vara en 

starkt bidragande faktor vid 

utvecklandet av astmabesvär.  

På trä börjar det normalt växa mögelsvamp ifall den relativa fuktigheten (RF) i 

luften överstiger 70 %, alternativt om fuktkvoten i träet överstiger 17 %. För att 

mögel ska börja växa krävs dock en temperatur som är gynnsam för svampens 

tillväxt. I figuren kan ses att vid förhållanden mellan 10–40°C och en relativ 

fuktighet över ca 72 % kommer en mögelpåväxt att ske. 

Massiva tegelhus saknar förvisso organiska material i ytterväggar, men kan ändå 

riskera fuktproblem. Oorganiska byggnadsmaterial såsom tegel och sten kan 

utsättas för bland annat frostsprängningar ifall inträngande vatten tar sig in i 

sprickor och porer i materialet. Tegelbyggnader kan även utsättas för salt-

utfällningar ifall fukt inte kan torkas ut, vilket kan leda till vittrande tegel. När äldre 

byggnader med utanpåliggande kalkputs har renoverats och fått en kalk-cementputs 

(KC-puts) har det ibland medfört att fukt kapslats in i ytterväggen. Detta eftersom 

KC-putsen är mycket tätare än ett traditionellt kalkputs som då gör att det yttersta 

vägglagret blir alldeles för tätt och gör att fukt inte kan vandra utåt. Detta har 

resulterat i bland annat mikrobiell påväxt i form av mögel- och rötangrepp i 

trästommar, samt frostsprängningar och saltutfällningar i tegelväggar. Generellt 

inträffar frostsprängningar när ett poröst material har utsatts för sprickbildningar 

där seden fukt och vatten kan tränga in som skapar fysikaliska krafter vid frost-

bildning. Likaså kan en för hög relativ fuktighet göra att materialet blir vattenmättat 

och inte kan ta upp den extra volym som frostbildningen skapar, vilket leder till 

fysikaliska krafter och att teglet förstörs (Berg, 2010; Burström, 2007; Sandin, 2010).  

4.2 Energi 
Energiförsörjning och miljöförstöring är två av den moderna tidens stora 

utmaningar. Därför ställs det hela tiden nya krav på energihushållning, 

självförsörjning och hållbarhetsperspektiv vid byggande. Materialvalen ska helst ha 

så låg energi- och miljöpåverkan på sin omvärld som möjligt, men inte minst skapa 

en välisolerad byggnad vid användningen. Energiberäkningar görs med hjälp av 

värmeledningsförmåga och värmemotstånd. 

Mögelsvampen Aspergillus             

restrictus (Sedlbauer et al., 2002) 
Figur 4.1 –  
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Värmeledningsförmåga är ett materials eller mediums förmåga att leda och 

transportera värme. Värmeflödet är mängden energi som passerar per en given 

tidsenhet genom en tvärsnittsarea med en drivande temperaturdifferens som beror 

av materialets dimension. Värmeledningsförmågan mäts således i SI-enheten           

W · m-1 · K-1. 

Täta material med hög densitet leder generellt sett värme bättre än lätta och porösa 

material. Vakuum blir således den absolut bästa isolatorn eftersom ett effektivt 

medium saknas för att transportera och leda värme.  

För att minska värmeledningsförmågan, och på så sätt uppnå en isolerande effekt 

ska ett material med ett högt värmemotstånd eftersträvas. Värmemotståndet som 

beskriver ett materials isolerförmåga betecknas med ett så kallat R-värde och anges 

i enheten m2 · K/W. 

Vid användandet i byggnadstekniska termer används dock det inverterade värdet 

av värmemotståndet multiplicerat med en specifik materialdimension, vilket ger U-

värdet eller värmegenomgångskoefficienten. Att erhålla ett så lågt U-värde som 

möjligt är önskvärt för att skapa välisolerade hus och byggnader, varför det finns 

riktlinjer och lagkrav kring detta. Enligt svenska Boverkets byggregler (BFS 2017:5, 

BBR 25) krävs det idag att ändringar i byggnadens klimatskärm ska ha ett U-värde 

som underskrider 0,13 W/m2K för taket till 0,18 W/m2K för väggar. U-värden för 

fönster och dörrar ska eftersträva 1,2 W/m2K. Dessa krav gäller ifall byggnadens 

primärenergital inte redan är uppfyllt. 
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5 METOD 
I avsnitt 5.1 och 5.2 förklaras närmare vilka programvaror som använts i 

undersökningen. Under det avslutande avsnittet 5.3 förklaras närmare vilka 

material, samt vilka väggkonstellationer som undersökts. 

5.1 VIP-Energy 
VIP-Energy är ett energiberäkningsprogram utvecklat av StruSoft AB. Programmet 

används för att beräkna energi-prestandan för byggnader där materialdata och 

byggnadens beskaffenhet matas in. Beräkningar görs sedan för att simulera 

energibehovet under ett kalenderår. I programvaran ingår ett materialbibliotek, 

klimatdata, ventilationsindata med mera. BBR:s krav på energihushållning är bland 

annat redan integrerat i programmet varför beräkningarna överensstämmer med 

gällande lagkrav och riktlinjer (StruSoft AB, 2017; StruSoft, 2018a; Strusoft 2018b). 

För att beräkna energianvändningen och en eventuell effektivisering användes 

programmet VIP-Energy. Efter programvalet behövdes en gemensam modell för 

de olika väggtyper för att få ett resultat som endast berodde på väggens isolerande 

egenskaper och värmekonduktivitet. Därför skapades en modell i form av en 

yttervägg som var vänd mot norr. I modellen återfinns endast yttervägg som 

kontakt mot uteklimatet, alltså inga fönster eller dörrar.  

Väggkonstellationerna som undersökts presenteras vidare under avsnitt 5.4. 

5.2 WUFI och Folos-diagram 
För att ta reda på hur fuktförhållandet ser ut användes programmet WUFI, som 

beräknar fuktnivån på en vald punkt i en vägg för varje timme under en vald 

tidsperiod. Detta mäts för att undersöka huruvida mikrobiell påväxt riskerar att 

utvecklas på organiska material, eller ifall tegelstrukturer riskerar att bli 

vattenmättade och utsatta för frostsprängning. Likt VIP-Energy skapades även en 

modell i WUFI, dock utan area och endast en tjocklek beroende av de material som 

väggen innehåller.  

När materialen är valda och inmatade med rätt tjocklek väljs den geografiska 

placeringen av objektet genom att välja klimatdata. I undersökningen valdes en vägg 

placerad mot norr med klimatdata från Stockholm. Programinställningar återfinns 

i Bilaga B.1. 

Tidsspannet för undersökningen valdes till tre års mätning i följd för att simulera 

att en vägg hinner torka ut. WUFI beräknar fuktmängden tre år i rad med utgångs-

punkten att väggen var nybyggd den första dagen av mätningen. Eftersom väggarna 

som valts inte är nybyggda och inte innehåller samma mängd byggfukt som 

nybyggda väggar gör, medför detta att alla resultat är hämtade från andra året av 

mätningar då fuktnivåerna balanserats. 

I beräkningarna har ett vattenintrång på 1 % placerats bakom fasadbeklädnad, eller 

i ytterkant av stommaterialet i de fall då detta varit synlig fasad. Denna procent är 
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den mängd vatten som förväntas tränga in i väggen vid slagregn då fasaden inte kan 

antas vara helt vattentät (Mundt Petersen et al., 2012). I arbetet valdes beräkningar 

i alla materialövergångar mellan material samt 10 mm in i stommaterialet. 

När simuleringar i WUFI gjorts sparades dessa data innehållandes information om 

temperatur, relativ fuktighet samt fuktinnehåll för en specifik vägguppbyggnad och 

en vald punkt som beräknats av WUFI. Informationen fördes sedan in i ett Folos-

diagram (Mundt Petersen et al., 2012) som är framtaget vid Lunds tekniska 

högskola. Folos-diagrammet är ett Excel-dokument som jämför två valda 

datapunkter från WUFI och skapar en graf där informationen från de olika 

punkterna kan jämföras sett över ett kalenderår. Kurvorna visar hur de två 

förhållanden som jämförs skiljer sig från varandra på ett mycket tydligare sätt än 

WUFI. I resultatet framgår tydligt hur den kritiska fuktnivån, temperaturen, och 

fuktinnehållet i materialet fluktuerar över året. 

I Figur 5.1 visas exempel på ett Folos-diagram där Main const. RH visar den 

ursprungliga väggens relativa fuktighet över året. Second const. RH visar hur 

förändringen av ursprungsväggens relativa fuktighet ser ut över året. Main och 

Second const. T är temperaturerna i den punkt som valt att analyseras. Main och 

Sec. Const. RH> RH crit visar när den relativa fuktigheten ligger över kritisk nivå. 

Detta visas då i nederkant på diagrammet.  

 

Antalet nollpunktspassager och frostfritt djup mäts i tegelkonstruktionerna för att 

se hur många gånger väggen riskerar att utsättas för frostsprängning samt hur djupt 

in i väggen dessa skador riskerar att ta sig. Sker passager från plusgrader till 

minusgrader riskerar en vägg som är fuktmättad att utsättas för skador varje gång 

detta sker.  

Figur 5.1 – Exempel på Folosdiagram 
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5.3 Materialval för VIP och WUFI 
Totalt simulerades 16st väggar i VIP-Energy och WUFI där 6st olika material 

användes. De fyra efterföljande materialen finns redan integrerade i programvaran 

WUFI vilket underlättat simuleringarna, dessa material har sedan använts i VIP–

Energy. 

Lime plaster (stucco) (1 600 kg/m3) är ett kalkputs som används för 

fasadputsning, innerväggar och stuckaturer. Brick (old) (1 670 kg/m3) är ett 

hårdbränt tegel som utgör stommen i byggnader från jugend och 

nationalromantiken. Det material som bäst överensstämde med restimmerhusens 

timmerväggar var Southern yellow pine (500 kg/m3) vilket är en amerikansk 

motsvarighet till svensk furu. För de sista simuleringarna där kalkputsen (Lime 

plaster (stucco)) bytts ut mot en kalkcementbaserad puts har Cement Lime Plaster 

(1 900 kg/m3) använts. 

De två sista material (beskrivna i avsnitt 4.3) Paroc-Spaceloft (146 kg/m3) 

(hämtad från: Aspen Aerogels, 2018b) och Pavatex–Diffutherm (168 kg/m3) 

utgör isolermaterialet i de nya väggkonstruktionerna under avsnitt 5.4. 

5.4 Väggkonstruktioner 
I följande underavsnitt återfinns tvärsnitt för de väggar som undersökts i VIP-

Energy och WUFI. För den reveterade restimmerväggen simulerades 6st väggar 

med materialen från avsnitt 5.3. För jugendväggen simulerades 6st väggar och 

avslutningsvis simulerades 4st alternativ av väggar från nationalromantiken. 

Avslutningsvis har även en fasad av KC-bruk simulerats som presenteras under 

resultatavsnittet 6.3. Dessa väggsnitt framgår inte under avsnitt 5.4.1–2 då den 

enda skillnaden innebär att utsidans kalkputs 20mm på de reveterade och 

jugendväggarna har ersatts av en KC-puts på 20mm. Då nationalromantikens 

yttervägg inte har en utvändig puts har dessa inte simulerats.  
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5.4.1 Reveterade restimmerhus, 1895–1915 
Den reveterade väggens stomme döljs av 

puts vilket tillåter simuleringar med både 

invändig och utvändig isolering. Endast 

utvändiga tilläggsisoleringar med 

dimensionerna 10mm och 20mm har valts, 

eftersom en större dimension inte anses 

kunna fungera utan att förvränga fasaden 

med avseende på fönsterdjup, detaljer och 

stuckaturer. 

Figurerna 5.2–7 är uppbyggda av 

materialen: kalkputs–Lime plaster (stucco), 

stående timmer och liggande träribb–

Southern yellow pine, Paroc-Spaceloft, 

Pavatex–Diffutherm. 

Originalväggen i Figur 5.2 består av 2 olika 

material som beskrivits tidigare i avsnitt 3.1, 

men i 4 olika lager och dimensioner. I Figur 

5.3–7 återfinns därför dessa material, men 

med ett utvändigt eller invändigt 

tilläggsisoleringsmaterial. 

Figur 5.3 gjordes med en utvändig 

tilläggsisolering med Paroc–Spaceloft 

10mm. Därefter simulerades enligt Figur 

5.4 en invändig tilläggsisolering med samma 

material och dimensioner fast med en annan 

placering av Paroc–Spaceloft 10mm.  

Enligt Figur 5.5 simulerades en yttervägg 

med det andra isolermaterialet, Pavatex–

Diffutherm, 20mm som placerades på 

utsidan av stommen. 

Avslutningsvis simulerades 2st invändiga 

tilläggsisoleringar med Pavatex–Diffutherm, 

20mm och 40mm enligt Figur 5.6 och 5.7.  

 

  

Figur 5.3 – Reveterad vägg, Paroc–Spaceloft 10mm 

Utsida 

Figur 5.4 – Reveterad vägg, Paroc–Spaceloft 10mm 

Insida 

Figur 5.5 – Reveterad vägg, Pavatex–Diffutherm, 20mm 

Utsida 

Figur 5.6 – Reveterad vägg, Pavatex–Diffutherm, 20mm 

Insida 

 

Figur 5.7 – Reveterad vägg, Pavatex–Diffutherm, 40mm 

Insida 

Figur 5.2 – Reveterad originalvägg 
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5.4.2 Jugend, 1900–1910 
Likt den reveterade ytterväggen i 

restimmerhusen har jugendväggen 

en utanpåliggande kalkputs vilket 

möjliggör en utvändig tilläggs-

isolering, för dessa har som tidigare 

berättats endast dimensionerna 10 

respektive 20mm använts. 

Figurerna 5.8–13 är uppbyggda av 

materialen: kalkputs–Lime plaster 

(stucco), normaltegel 1/½ stens 

tjocklek–Brick (old), Paroc–

Spaceloft, Pavatex –Diffutherm. 

Figur 5.8 visar originalväggen 

som alla simuleringar för denna 

väggtyp jämfördes med (jfr. 

avsnitt 3.2). 

I Figur 5.9 visas simuleringen med 

tilläggsisolering i form av Paroc–

Spaceloft 10mm  på utsidan. 

Enligt Figur 5.10 placerades en 

invändig tilläggsisolering med 

Paroc–Spaceloft 10mm på insidan 

av tegelstommen. 

Figur 5.11 visar simuleringen där 

Pavatex – Diffutherm 20mm har 

använts för en utvändig tilläggs-

isoleringen. 

I Figur 5.12 är placeringen av 

Pavatex–Diffutherm 20mm 

placerad på insidan av tegel-

stommen istället för utsidan. 

Figur 5.13 visar avslutningsvis 

simuleringen av jugendväggen där 

Pavatex–Diffutherm 40mm 

användes på insidan av tegel-

stommen.  

Figur 5.8 – Jugendvägg, original 

Figur 5.10 – Jugendvägg, Paroc–Spaceloft 10mm Insida 

Figur 5.11 – Jugendvägg, Pavatex – Diffutherm, 20mm Utsida 

Figur 5.12 – Jugendvägg, Pavatex – Diffutherm, 20mm Insida 

Figur 5.13 – Jugendvägg, Pavatex – Diffutherm, 40mm Insida 

Figur 5.9 – Jugendvägg, Paroc–Spaceloft 10mm Utsida 
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5.4.3 Nationalromantik, 1910–1920 
Jämfört med de två föregående ytter-

väggarna har endast tre stycken 

simuleringar gjorts utöver original-

väggen. Detta då det inte finns en 

utanpåliggande puts som kan möjlig-

göra en utvändig tillägssisolering för 

den nationalromantiska väggen.. 

Figurerna 5.14–5.17 är uppbyggda av 

materialen: kalkputs–Lime plaster 

(stucco), stortegel 1/½ stens tjocklek 

–Brick (old), Paroc–Spaceloft, 

Pavatex–Diffutherm.  

Figur 5.14 visar originalväggens 

uppbyggnad med en tegelstomme 

som endast putsats på insidan. 

Enligt Figur 5.15 placerades en 

invändig tilläggsisoleringen med 

Paroc–Spaceloft 10mm. 

I Figur 5.16 framgår att Pavatex–

Diffutherm 20mm användes som en 

invändig tilläggsisolering.  

Avslutningsvis i Figur 5.17 framågr 

simuleringen med en invändig 

tilläggsisolering bestående av Pavatex 

–Diffutherm 40mm. 

 

 

  

Figur 5.14 – Nationalromantisk vägg, Original 

Figur 5.15 – Nationalromantisk vägg,  

                 Paroc–Spaceloft 10mm Insida 

 

Figur 5.16 – Nationalromantisk vägg,  

                 Pavatex–Diffutherm, 20mm Insida 

Figur 5.17 – Nationalromantisk vägg,  

                 Pavatex–Diffutherm, 40mm Insida 
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6 RESULTAT 
Resultatavsnittet nedan presenteras i en uppdelning mellan energiberäkningar under 

delavsnitt 6.1, och fuktberäkningar under delavsnitt 6.2. Resultatet har ställts upp 

i tabellform för att underlätta för läsaren, där informationen i resultattabellerna har 

hämtats från diagrammen som följer varje delavsnitt. Avsnittet avslutas med 6.3 där 

en simulering av vad som händer med varje tänkt konstruktion redovisas ifall en 

KC-puts används istället för ett vanligt kalkputs på utsidan av ytterväggen. 

6.1 Energiberäkningar 
I tabell 6.1, 6.2 och 6.3 framgår vilken yttervägg som har testats med utgångspunkt 

i originalväggen, följt av de olika typerna av utvändig eller invändig tilläggsisolering 

med valt material, väggtjockleken och det simulerade U-värde.  

6.1.1 Reveterade restimmerhus 
I tabell 6.1 nedan kan utläsas att den ursprungliga reveterade väggen har en faktor 

fyra gånger sämre U-värde jämfört med en modern yttervägg (0,18 W/m2K). 

Energiberäkningarna visar även att de olika tilläggsisoleringarna på in- och utsidan 

kommer att sänka U-värdet med ca 12–17 %. Pavatex–Diffutherm 40mm är det 

material som ger bäst sänkning av U-värdet, men Paroc–Spaceloft 10mm ger bäst 

sänkning per mm isolering. För att erhålla samma U-värde som för en modern vägg, 

måste 70mm Paroc–Spaceloft, respektive 200mm Pavatex–Diffutherm användas 

för på utsidan respektive insidan.  

Reveterade 
restimmerhus 

Isolermaterial Väggtjocklek 
(m) 

U-värde 
(W/m2K) 

Original - 0,165 0,78 

Utsida Paroc–Spaceloft 10mm 0,175 0,51 

 Pavatex–Diffutherm 20mm 0,185 0,58 

Insida Paroc–Spaceloft 10mm 0,175 0,51 

 Pavatex–Diffutherm 20mm 0,185 0,58 

 Pavatex–Diffutherm 40mm 0,205 0,46 

 

 
Den reveterade restimmerväggens ursprungliga U-värde är 0,78 W/m2K. Med den 

tilläggsisolering som applicerats erhålls lägst U-värde med Pavatex–Diffutherm 

40mm som når 0,46 W/m2K. Även om förbättringen inte underskrider riktvärdet 

0,18 W/m2K så blir förbättringen betydande med hänsyn till den ringa tjockleken 

på 40mm jämfört med 200mm för att nå 0,18 W/m2K.   

Tabell 6.1 – U-värde och väggtjocklek för reveterade restimmerhus 
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6.1.2 Jugend 
Jämfört med den reveterade väggen i föregående delavsnitt (6.1.1), har jugend-

väggen som presenteras i tabell 6.2, ett sämre U-värde. Isolering med hjälp av 

Paroc–Spaceloft 10mm sänker ytterväggens U-värde med nästan 37 %, medan 

Pavatex–Diffutherm sänker U-värdet med nästan 28 respektive 44 %. Likt den 

reveterade väggen ger Pavatex–Diffutherm 40mm bäst sänkning jämfört med 

ursprungsväggen. Som den reveterade väggen krävs här dessutom samma 

dimensioner på Paroc–Spaceloft 70mm eller Pavatex–Diffutherm 200mm för att 

uppnå samma U-värde (0,18W/m2K) som en modern yttervägg. 

Jugend Isolermaterial Väggtjocklek 
(m) 

U-värde 
(W/m2K) 

Original - 0,41 0,87 

Utsida Paroc–Spaceloft 10mm 0,42 0,55 

 Pavatex–Diffutherm 20mm 0,43 0,63 

Insida Paroc–Spaceloft 10mm 0,42 0,55 

 Pavatex–Diffutherm 20mm 0,43 0,63 

 Pavatex–Diffutherm 40mm 0,44 0,49 

 

 

Den undersökta jugendväggens ursprungliga U-värde är 0,73 W/m2K. Trots att U-

värdet minskar med i storleksordningen 0,3 W/m2K blir inte heller jugendväggens 

lägsta värde nära riktvärdet på 0,18 W/m2K. Det lägsta U-värdet erhålls med 

Pavatex–Diffutherm 40mm där värdet hamnar på 0,49 W/m2K.  

6.1.3 Nationalromantik 
Trots att den nationalromantiska väggen endast har en tegelstomme med putsad 

insida har den ett bättre U-värde än exempelvis jugendväggen. Detta eftersom 

denna består av stortegel vilket ger en tjockare dimension på ytterväggen. På väggen 

presenterad i tabell 6.3 har endast en invändig tilläggsisolering använts där Paroc–

Spaceloft 10mm sänker U-värdet med nästan 33 % och Pavatex–Diffutherm med 

ca 25 respektive 40 %. Slutligen krävs mindre (190mm) isolering av Pavatex–

Diffutherm för att uppnå en modern isolerförmåga, jämfört med de två föregående 

väggtyperna, medan det för Paroc–Spaceloft krävs densamma som tidigare (70mm). 

National-
romantik 

Isolermaterial Väggtjocklek 
(m) 

U-värde 
(W/m2K) 

Original - 0,49 0,73 

Insida Paroc–Spaceloft 10mm 0,50 0,49 

 Pavatex–Diffutherm 20mm 0,51 0,55 

 Pavatex–Diffutherm 40mm 0,53 0,44 

 

 

Den tjocka stommen har i sig ett U-värde på 0,73 W/m2K, vilket är lägst av alla 

originalväggar, men för att nå det lägsta U-värdet på 0,44 W/m2K görs genom att 

använda en insidig tilläggsisolering med Pavatex–Diffutherm 40mm. 

Tabell 6.2 – U-värde och väggtjocklek, jugend 

Tabell 6.3 – U-värde och väggtjocklek för nationalromantik 
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6.2 Fukt 
Fuktberäkningarna som presenteras i tabellerna 6.4–6 har som nämnts tidigare 

simulerats i beräkningsprogrammet WUFI. De parametrar som undersökts är de 

som inverkar på eventuell mikrobiell påväxt på den reveterade väggen samt de 

faktorer som inverkar på frostsprängningen i tegelstensväggarna. 

Antal nollgränspassager/år (10mm in i fasad) visar hur många gånger temperaturen 

fluktuerar vid fryspunkten räknat 10mm in i stommaterialet i °C. Frostfritt djup (m) 

visar hur långt in i ytterväggen det förekommer minustemperaturer under året sett 

från utsidan. Max.tid RF>RFKrit (dagar) visar den längsta sammanhängande period 

räknat i dygn där den relativa fuktigheten överstiger den kritiska nivån för relativ 

fuktighet i timmer eller tegel.  

I tabell 6.4 anger Antal gånger RF>RFKrit (TC>0°C) hur många gånger per år där den 

relativa fuktigheten överstiger den kritiska nivån för relativ fuktighet vid 

temperaturer över 0°C. tabell 6.4 anger även i Påväxt enligt Figur 1 om risk för 

mögel-påväxt föreligger. 

I tabell 6.5 och 6.6 anger Antal gånger RF>RFKrit (TC<0°C) hur många gånger per 

år där den relativa fuktigheten understiger den kritiska nivån för relativ fuktighet 

vid temperaturer under 0°C.  

6.2.1 Reveterade restimmerhus, 1895–1915 
I fuktberäkningarna av de reveterade väggarna eftersöks värden på fuktnivåerna 

som möjliggör mögelpåväxt och röta då stommen utgörs av trä. Mätpunkten på 

samtliga mätningar på väggen ligger i ytterkant på trästommen. I det följande 

avsnittet redogörs för de resultat som erhållits i Folos-diagrammen för respektive 

materiallösning (se avsnitt 5.4). Resultaten har sammanfattats i tabell 6.4.  

I tabell 6.4 visas att antalet nollpassager ändras i en låg utsträckning med de nya 

isolermaterialen (som mest 18 gånger).  Dessutom kommer det frostfria djupet inte 

att ändras i någon större utsträckning heller, dock kan utläsas att en utvändig 

isolering ger en varmare vägg. Det me st avvikande resultatet är att maxtiden samt 

antalet gånger som RF överstiger RFKRIT sjunker drastiskt med en utvändig 

tilläggsisolering av Paroc–Spaceloft 10mm, medan det andra utvändiga alternativet 

ger en mycket lägre sänkning. De invändiga alternativen ökar dock antalet gånger 

som RF överstiger RFKRIT.  

Reveterade 
restimmerhus 

Isolermaterial Antal 
nollpassager/år 
(10mm in i fasad) 

Frostfritt 
djup (m) 

Max.tid 
RF>RFKrit 

(dygn) 

Antal gånger 
RF>RFKrit 

(TC>0°C) 

Påväxt  
enligt 
Figur 1 

Original - 101 0,08 21 4 JA 

Utsida Paroc–Spaceloft 10mm 119 0,05 4 1 JA 

 Pavatex–Diffutherm 20mm 113 0,07 19 3 JA 

Insida Paroc–Spaceloft 10mm 109 0,11 22 6 JA 

 Pavatex–Diffutherm 20mm 109 0,10 22 5 JA 

 Pavatex–Diffutherm 40mm 107 0,12 22 6 JA 

Tabell 6.4 – Fuktberäkningar, reveterade restimmerhus 
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Avslutningsvis är alla lösningar en riskkonstruktion, där Paroc–Spaceloft 10mm på 

utsidan löper minst risk, därefter i ordning enligt tabell 6.4. 

I originalväggen (som visas i alla Folos–diagram som Main.const.) hamnar 

simuleringarna för RF under vintermånaderna ganska konstant mellan 78–88%. 

Under sommarhalvåret däremot ligger värdena mellan 55–98%.  Perioderna där RF 

ligger över kritisk fuktnivå uppgår till 10 stycken, varav 4 endast ligger över någon 

dag i sträck och resterande är längre och uppgår till mellan 10 och 15 dagar. Som 

kan ses i tabell 6.4 finns det även en risk för mögelpåväxt. 

Med Paroc–Spaceloft 10mm placerat på utsidan av väggen ligger RF mellan 65–   

75 % under vinterhalvåret vilket kan ses i Figur 6.1. Även på sommaren sjunker 

värdena till mellan 55–95 %, vilket är lite mindre än originalväggen. Perioderna med 

för hög RF blir endast 3 stycken som ligger mellan 10 och 15 dagar vardera. Även 

här föreligger en risk för mögelpåväxt.  

 

 

  

Figur 6.1 – Folosdiagram för Reveterad vägg med Paroc – Spaceloft 10mm på utsidan 
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Med 20 mm Pavatex–Diffutherm monterad på utsidan av väggen enligt Figur 6.2 

blir RF 65–75 % under vinterhalvåret och 55–93 % under sommarhalvåret. 

Perioderna med fuktnivåer över kritisk fuktnivå uppgår till 4 stycken med 5–15 

dagars längd. Även här föreligger en risk för mögelpåväxt.  

Med Paroc–Spaceloft 10mm monterad på insidan av väggen i Figur 6.3 höjs den 

relativa fuktigheten i det bärande timret till nivåer som ligger ca 2–3 % över värdet 

för originalväggen under vinterhalvåret medan sommarhalvårets värden ökar med 

1 % jämfört med originalväggen. Perioderna av kritisk fuktnivå är också de 

desamma på 4 korta och 4 längre på mellan 10–15 dagar. Även här föreligger en 

risk för mögelpåväxt.  

Figur 6.2 – Folosdiagram för Reveterad vägg med Pavatex – Diffutherm 20mm på utsidan 

Figur 6.3 – Folosdiagram för Reveterad vägg med Paroc – Spaceloft 10mm på insidan 
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Med 20 mm Pavatex–Diffutherm monterad på insidan av väggen enligt Figur 6.4 

blir RF nivåerna 2–3% högre än originalväggen. Perioderna för kritisk nivå av RF i 

väggen är oförändrade jämfört med original och resultatet är väldigt likt det vi fick 

av att använda Spaceloft på insidan. Även här föreligger en risk för mögelpåväxt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.4 – Folosdiagram för Reveterad vägg med Pavatex – Diffutherm 20mm på insidan 
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Med 40 mm Pavatex på insidan ökar RF i väggen med 3 % jämnt över året 

jämfört med originalväggen enligt Figur 6.5. Perioderna med RF över kritisk nivå 

blir däremot flera, 11st och med längderna 3 till 20 dagar i följd. Även här 

föreligger en risk för mögelpåväxt.  

Avslutningsvis kommer den kritiska fuktmängden i trästommen att öka med en 

invändig tilläggsisolering, både sett i antal riskfall per år samt öka längden på den 

längsta perioden för dessa. Med en utvändig isolering kommer båda materialvalen 

att minska dessa problem med olika god effekt. Paroc–Spaceloft 10mm uppvisar 

det bästa resultatet och sänker antalet riskfall till en gång per år, samt sänker den 

längsta sammanhängande perioden med 17dygn jämfört med ursprungsväggen. Det 

andra utvändiga alternativet med Pavatex–Diffutherm 20mm sänker endast detta 

med 1 gång respektive 2 dygn per år. 

  

Figur 6.5 – Folosdiagram för Reveterad vägg med Pavatex – Diffutherm 40mm på insidan 
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6.2.2 Jugend, 1900–1910 
För jugendväggen är det mer intressant att utvärdera uppkomsten av frost-

sprängning i teglet istället för mögel och röta, då väggen inte innehåller något 

organiskt material. I tabell 6.5 kan utläsas att antalet nollpassager ökar oberoende 

på val av utvändig eller invändig tilläggsisolering, dock kommer den utvändiga 

lösningen att ge fler nollpassager än en invändig lösning. Det frostfria djupet 

minskar mycket med en utvändig tilläggsisolering av främst Paroc–Spaceloft 10mm, 

men en invändig tilläggsisolering istället kommer att öka det frostfria djupet. Inga 

simulerade väggsnitt ger RF>RFKrit. 

Jugend Isolermaterial Antal 
nollpassager/år 
(10mm in i fasad) 

Frostfritt 
djup (m) 

Max.tid 
RF>RFKrit 

(dygn) 

Antal gånger 
RF>RFKrit 

(TC<0°C) 
Original - 67 0,18 0 0 

Utsida Paroc–Spaceloft 10mm 113 0,04 0 0 

 Pavatex–Diffutherm 20mm 109 0,09 0 0 

Insida Paroc–Spaceloft 10mm 99 0,28 0 0 

 Pavatex–Diffutherm 20mm 74 0,23 0 0 

 Pavatex–Diffutherm 40mm 86 0,29 0 0 

 
 

 
Den ursprungliga väggen har under vinterhalvåret en RF mellan 65–67 % och under 

sommarhalvåret mellan 65–95 %. Fuktnivån i teglet är över kritisk vid ett tillfälle 

under sommaren som varar i 30 dagar. Med Paroc–Spaceloft 10mm placerad på 

utsidan enligt Figur 6.6 av väggen hamnar RF mellan 50–65 % över hela året med 

det högre värdet under hösten. Någon period med kritisk fuktnivå infinner sig inte. 

Tabell 6.5 – Fuktberäkningar, jugend 

Figur 6.6 – Folosdiagram för Jugendvägg med Paroc – Spaceloft 10mm på utsidan 
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Med Pavatex–Diffutherm 20mm monterad på utsidan av väggen enligt Figur 6.7 

hamnar RF mellan 55–65 % över hela året med det högre värdet under hösten. 

Ingen period med kritisk fuktnivå finns under året.  

När Paroc–Spaceloft 10mm placeras på insidan hamnar RF enligt Figur 6.8 nivån 

under vinterhalvåret mellan 72–75 % och under sommarhalvåret mellan 70–95 %. 

Perioden med RF över kritisk nivå för tegel är en sammanhängande period om 60 

dagar under sommarhalvåret. 

Figur 6.7 – Folosdiagram för Jugendvägg med Pavatex – Diffutherm 20mm på utsidan 

Figur 6.8 – Folosdiagram för Jugendvägg med Paroc – Spaceloft 10mm på insidan 



Examensarbete: ENERGIEFFEKTIVISERING AV HISTORISKA BYGGNADER 

 

34 
 

Med Pavatex–Diffutherm 20mm monterad på insidan av väggen enligt Figur 6.9 

hamnar RF nivån under vinterhalvåret mellan 72–75 % och under sommarhalvåret 

mellan 68–87 %. Perioden med RF över kritisk nivå för tegel är en 

sammanhängande period om 45 dagar under sommarhalvåret. 

  

Figur 6.9 – Folosdiagram för Jugendvägg med Pavatex – Diffutherm 20mm på insidan 
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När 40 mm Pavatex–Diffutherm appliceras på insidan av ytterväggen enligt Figur 

6.10 hamnar RF nivån under vinterhalvåret mellan 75–82 % medan den ligger 

mellan 72–93 % under sommarhalvåret. Perioder med RF över kritisk nivå 

infinner sig 3 gånger under sommarhalvåret, 2 gånger under endast en dag vardera 

och en lång period, över 60 dagar.  

Resultatet vid tilläggsisolering på insidan ger för alla tre kombinationer ett resultat 

där RF i väggen förhöjs under vår- och sommarmånaderna. Då ligger värdena högt 

över kritisk nivå men under vintern kommer nivåerna aldrig upp över kritisk vilket 

gör att frostsprängning inte är möjligt. Vid tilläggsisolering av utsidan med Paroc–

Spaceloft 10mm och Pavatex–Diffutherm 20 mm blir RF kraftigt försänkt i båda 

fallen och fuktnivåerna i väggen närmar sig aldrig kritisk nivå. 

I jugendväggen kommer antalet nollpunktspassager 10mm in i fasaden periodvis att 

öka, vilket innebär att risken för frostsprängning ökar. Skillnaderna i ytterväggen 

beror främst på ifall en ut- eller invändig tilläggsisolering används. Med en utvändig 

tilläggsisolering blir ytterväggen varmare varför den frostfria gränsen hamnar längre 

ut i väggen. Dock visar resultatet att fluktuationen mellan nollstrecket ökar i antal 

under årets kalla månader. Ifall en invändig tilläggsisolering används kommer 

väggen istället att bli kallare och den frostfria gränsen att hamna djupare in i väggen. 

Däremot kommer det likt den utvändiga isoleringen innebära att antalet 

nollpassager att öka under årets kalla månader jämfört med den ursprungliga 

väggen. Generellt kommer ingen av de undersökta isoleringsalternativen att 

resultera i en sådan ökning att den relativa fuktigheten överstiger den kritiska nivån 

för teglet då temperaturer under nollstrecket råder.   

Figur 6.10 – Folosdiagram för Jugendvägg med Pavatex – Diffutherm 40mm på insidan 
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6.2.3 Nationalromantik, 1910–1920 
Lika som jugendväggen blir resultatet för denna väggtyp bedömd efter risken för 

frostsprängning istället för röta och mögel. Försök med tilläggsisolering av denna 

vägg sker endast på insidan för att det annars skulle täcka det synliga teglet på 

fasaden och ändra utseendet på byggnaden. 

I tabell 6.6 ses resultat likt simuleringen av jugendväggen, det vill säga att antalet 

nollpassager och ökar och det frostfria djupet minskar. Ingen gång kommer RF att 

överstiga RFKrit. 

National-
romantik 

Isolermaterial Antal 
nollpassager/år 
(10mm in i fasad) 

Frostfritt 
djup (m) 

Max.tid 
RF>RFKrit 

(dygn) 

Antal gånger 
RF>RFKrit 

(TC<0°C) 

Original - 79 0,20 0 0 

Insida Paroc–Spaceloft 10mm 93 0,27 0 0 

 Pavatex–Diffutherm 20mm 89 0,24 0 0 

 Pavatex–Diffutherm 40mm 89 0,29 0 0 

 
 

Beräkningarna på originalväggen visar att väggen varierar mellan 60–95 % RF under 

vintermånaderna där minusgrader kan inträffa medan det ligger mellan 40–95% RF 

under sommarhalvåret då det endast är plusgrader. Risk för frostsprängning finns 

under vinterhalvåret då den relativa fuktigheten i teglet överskrider kritisk nivå 

vilket inträffar ett flertal gånger under november och december och med en 

ihållande längd på högst 10 dagar i följd. Detta sker dock aldrig när temperaturen i 

materialet övergår i minusgrader. 

  

Tabell 6.6 – Fuktberäkningar, nationalromantik 
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Med Paroc–Spaceloft 10mm som isolermaterial på insidan förhöjs RF i väggen till 

65–95 % under vinterhalvåret och under sommarhalvåret hamnar värdena mellan 

45–95 % enligt Figur 6.11. Jämfört med originalväggen får vi alltså en höjning av 

RF med 5 % av det undre värdet medans det övre värdet ligger kvar på samma nivå. 

Den kritiska nivån överskrids med samma mönster som originalväggen och den 

längsta ihållande period över kritisk fuktnivå håller sig till 10 dagar. Detta sker dock 

aldrig när temperaturen i materialet övergår i minusgrader.  

 

  

Figur 6.11 – Folosdiagram för Nationalromantisk vägg med Paroc–Spaceloft 10mm på insidan 
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Med Pavatex–Diffutherm 20mm som isolermaterial på insidan enligt Figur 6.12 

blir beräkningarna nästintill identiskt resultatet för Spaceloft. RF nivån under 

vinterhalvåret ligger mellan 65–95 % och 45–95 % under sommarhalvåret. Perioden 

över kritisk fuktnivå ligger kvar på 10 dagar men inträffar aldrig vid minusgrader. 

 

  

Figur 6.12 – Folosdiagram för Nationalromantisk vägg med Pavatex – Difutherm 20mm på insidan 
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När tjockleken på Pavatex–Diffutherm ökas till 40 mm blir det en förändring mot 

de tidigare väldigt lika värdena enligt Figur 6.13. RF-nivån under vinterhalvåret 

ligger här på mellan 75–95 % vilket är en tydlig ökning jämfört med original. Under 

sommarhalvåret ligger nivån mellan 45–95 %. Ingen skillnad sker med perioden 

över kritisk fuktnivå som ligger kvar på 10 dagar under vinterhalvåret men aldrig 

vid minusgrader. 

Den simulerade nationalromantiska väggen får en ökning av nollpunktspassager 

under årets kalla månader mellan plus- och minusgrader, detta innebär en risk för 

frostsprängning. Detta gäller för alla simulerade konstruktioner eftersom endast en 

invändig tillägssisolering har tillämpats i detta fall. Dessutom kommer det frostfria 

djupet alltid att öka, eftersom väggen blir kallare.  

Avslutningsvis kommer likt jugendväggen, ingen av de undersökta isolerings-

alternativen i tegelstommarna att resultera i en sådan ökning att den relativa 

fuktigheten överstiger den kritiska nivån för den relativa fuktigheten i teglet då 

temperaturer under nollstrecket råder. Däremot kommer som sagts antalet 

nollpassager att öka under året beroende på att det yttersta materialet i form av 

antingen tegel eller puts blir mer utsatt för låga temperaturer.  

  

Figur 6.13 – Folosdiagram för Nationalromantisk vägg med Pavatex – Difutherm 40mm på insidan 
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6.3 KC-puts 
För att reda ut en stor bidragande faktor till att äldre byggnader med puts förstörs 

vid renovering har även putsmaterialet kalk-cementbruk, så kallad KC-puts, 

studerats. Fuktberäkningarna har utförts på samma sätt som de övriga fukt-

beräkningarna på de reveterade väggarna samt jugendväggarna med skillnaden att 

det yttre lagret av kalkputs nu bytts ut mot kalkcementputs. 

Resultatet i Figur 6.14–6.16 samt 6.17 – 6.23 från bilaga B.2 visar att alla väggar 

får ett större fuktinnehåll över året om putsen byts ut. Nivåerna av relativ fuktighet 

förhöjs dock inte nämnvärt men perioderna av för höga fuktvärden, som även fanns 

med kalkputs, förlängs nu och håller generellt i dubbelt så långa perioder. Den 

huvudsakliga skillnaden ifall ett KC-bruk används istället för en traditionell 

kalkbaserad puts, är att vid en utvändig tilläggsisolering kommer den relativa 

fuktigheten att bli lägre jämfört en invändig tilläggsisolering om båda 

konstruktionerna påförs en KC-puts. Detta beror på att KC-putsen är tätare än 

kalkputs vilket gör att mindre fukt kommer in från utsidan vid exempelvis slagregn 

vilket tydliggörs i de kommande Folosdiagramen genom utjämnade toppar av 

fuktinnehåll i väggarna. Endast en simulering med KC-puts och tilläggsisolering 

skapar en vägg med lägre fuktnivåer än alternativet med kalkbruk. Tre olika 

simuleringar med resultat som speglar vad som sker när KC-puts appliceras på olika 

typer av uppbyggnader redovisas i kommande avsnitt. De övriga simuleringar som 

ej redovisas djupare går att finna i form av diagram i bilaga B2. 
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Figur 6.14 visar den enda kombinationen av tilläggsisolering och KC-puts som med 

hänsyn till kritisk fuktnivå inte förvärras jämfört med kalkputs. De kritiska 

perioderna av fuktnivåer försvinner helt förutom en som halveras. Den högsta 

nivån av relativ fuktighet i väggen minskar till hälften av motsvarande hos 

kalkputsen. Även om risk för påväxt i trästommen föreligger har förutsättningarna 

jämfört med kalkputsen förbättrats avsevärt. Detta beror på KC-putsens täthet som 

minskar genomsläppligheten från vatten vid regn, tillsammans med Paroc – 

Spaceloft 10mm som inte har några fuktbindande egenskaper.  

 

  

Figur 6.14 – Folosdiagram för Reveterad vägg med Paroc – Spaceloft 10mm på utsidan och KC-puts 
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I Figur 6.15 är Pavatex – Diffutherm 20mm placerad på utsidan av jugendväggens 

tegelstomme och KC-puts påförd som yttersta lager. Diagrammet visar att denna 

uppbyggnad med vanligt kalkputs istället för KC-puts hade goda fuktegenskaper 

utan oroväckande nivåer. När KC-putsen påförs syns en mycket drastisk förhöjning 

av relativ fuktighet samt att perioderna av kritiska fuktnivåer blir längre. KC-putsen 

är fortfarande lika tät som i föregående figur, men materialet bakom har en hög 

fuktupptagningsförmåga samt håller kvar fukten utan att torka ut. Med en sådan 

uppbyggnad kommer mögel och röta troligtvis angripa den organiska Pavatex -

Diffutherm 20mm isoleringen bakom putsen. 

  

Figur 6.15 – Folosdiagram för Jugendvägg med Pavatex – Diffutherm 20mm på utsidan och KC-puts 
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Hur fuktnivåerna påverkas av en invändig tilläggsisolering tillsammans med KC-

puts på utsidan framgår av Figur 6.16. Den invändiga isoleringen består av 

Pavatex – Diffutherm 40mm placerad på insidan av tegelstommen som i sin tur är 

putsad med KC-puts på utsidan. Resultatet påvisar, likt Figur 6.15, en kraftig 

förhöjning av relativ fuktighet samt förlängning av perioderna med kritisk 

fuktnivå i tegelstommen. Det som tillsammans med kalkputsen var en 

kombination med totalt en månads kritisk fuktnivå har nu förlängts till ett halvår. 

Den invändiga tilläggsisoleringen med god isolerförmåga sänker väggens 

temperatur och bidrar till att den fukt som tar sig in i tegelstommen inte torkar ut 

lika snabbt genom KC-putsen som med traditionellt kalkputs. 

 

 

 

  

  

Figur 6.16 – Folosdiagram för Jugendvägg med Pavatex – Diffutherm 40mm på insidan och KC-puts 
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7 DISKUSSION 
Under avsnittet diskussion redovisas de tre olika väggtyperna var och en för sig för 

att lättare kunna redovisa vilka för och nackdelar respektive åtgärder medför då 

Paroc–Spaceloft och Pavatex–Diffutherm används. Avsnittet börjar med en 

genomgång av de olika materialen och avslutas med förslag på vidare forskning som 

inte har omfattats av detta arbete. 

7.1 Reveterade restimmerhus, 1895–1915 
Det erhållna resultatet visar att reveterade restimmerhus, och reveterade trähus i 

största allmänhet är svåra att tilläggsisolera. Energisimuleringarna visade att det med 

tämligen enkla åtgärder går att sänka ytterväggarnas U-värde till en någorlunda 

acceptabel nivå på ett varsamt sätt. Det är dock praktiskt omöjligt att med de 

simulerade tilläggsisoleringsmaterialen nå riktvärdet på 0,18 W/m2K. 

Teoretisk kommer en utvändig och invändig tilläggsisolering med samma material 

att ge samma energibesparingar om fuktproblematiken lämnas därhän. Skillnaderna 

kommer istället att bli märkbara ifall ett helt hus eller byggnad undersöks i och med 

att eventuella köldbryggor då blir synbara. En tilläggsisolering på insidan kan i vissa 

fall vara det enda rimliga alternativet, men kommer å sin sida att ge köldbryggor vid 

bjälklag och andra installationer. 

En ekofiberisolering på insidan med 40mm uppvisar å ena sida lägst energi-

användning av de undersökta alternativen, men skapar å andra sidan en stor 

inskränkning på den innanförliggande rumsytan. I det här fallet kan Paroc–

Spaceloft på 10mm utgöra ett bra alternativ för att spara på rumsytan, eftersom den 

uppvisar nästan lika stora energibesparingar som en ekofiberskiva av Pavatex–

Diffutherm om 40mm. Den stora skillnaden kommer dock att utgöras i kostnads-

skillnaderna dem emellan då aerogelmaterial i nuläget är ca tio gånger dyrare än 

ekofiber. 

För de reveterade väggarna kommer alla olika simuleringar att utsättas för mögelrisk 

enligt Figur 1. Frågan blir således huruvida originalväggen är på gränsen av vad den 

klarar av eftersom den redan enligt de undersökta kriterierna ligger i farozonen för 

mögelpåväxt. Som tidigare litteratur och teori hävdar, visar även våra resultat stora 

skillnader i fuktegenskaper i de olika väggsnitten beroende på vilken lösning som 

väljs. Kommer i så fall en påförd invändig isolering göra att den kritiska gränsen 

passeras och mögelpåväxten är ett faktum? Hur som helst är en utvändig isolering 

att föredra, vilket simuleringarna visar där Paroc–Spaceloft 10mm på utsidan ger 

lägst mögelrisk. Detta eftersom det sker en sänkning av antalet gånger RF överstiger 

RFKrit samt sänker perioden från 21 till endast 4 dygn vilket kan innebära att det 

organiska materialet inte utsätts för mikrobiell påväxt. Den typen av tilläggsisolering 

visar alltså på en stor sänkning av väggens totala fuktinnehåll som i sin tur minskar 

risken för mögelpåväxt och röta. 
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Undersökningen har även simulerat de fall där ett KC-bruk har använts som 

fasadputs istället för den traditionella kalkputsen, vilket exempelvis kan förekomma 

vid felaktiga renoveringar och restaureringar. Resultatet tyder på att den egentligen 

enda lösningen som är hanterbar med en KC-puts är den med en utvändig Paroc–

Spaceloft 10mm. Detta eftersom materialet är oorganiskt samt släpper igenom 

innanförliggande fukt bättre till skillnad från Pavatex–Diffutherm.  Pavatex–

Diffutherm skulle med hög sannolikhet istället uppleva mögelpåväxt i material-

övergången mellan fasadputsen och ytterskivan.  

Den enda fördelen som dock har påvisats i simuleringarna vid användandet av en 

KC-puts, är att vatteninträngningen minskar vid slagregn till skillnad från tidigare. 

Detta eftersom en KC-puts troligtvis har en lägre ångpermeabilitet vilket skyddar 

vatten från att tränga in. Dock skapas å andra sidan skadliga effekter under 

sommarmånaderna då vatten istället inte kan tränga ut, och på så sätt torka ut 

väggen. Vid användandet av det oorganiska Paroc–Spaceloft 10mm visade 

simuleringarna även att den relativa fuktnivån i ytterväggen blev lägre än med ett 

vanligt kalkputs. Detta tros bero på att Paroc–Spaceloft har en dålig uppsugnings-

förmåga vilket gör att fukten inte tränger djupare in i väggen. 

7.2 Tegelstomme 
I fuktsimuleringarna visas att invändiga tilläggsisoleringar sänker temperaturerna i 

väggen, varför det frostfria djupet minskar. Jämförelsevis kommer en utvändig 

isolering att öka det frostfria djupet eftersom temperaturen höjs. Antalet 

nollpassager ökar i alla fall av tilläggsisoleringar vilket kan innebära problem i form 

av frostsprängning ifall större delar av väggen fryser. 

För alla invändiga alternativ av de ovan nämnda väggarna ser man en höjning av 

den relativa fukthalten i väggarna. Det som däremot påverkar väggarna mer än 

invändig isolering blir när fasadernas kalkputs på jugendväggar byts ut mot KC-

puts. Nivåerna av fuktinnehåll blir inte högre men perioderna av för högt 

fuktinnehåll blir nästan dubbelt så långa vilket tyder på att fukten som tar sig in i 

väggarna bakom KC-putsen, eller från inomhusluften inte kan diffundera ut genom 

väggen lika lätt som med kalkputs. Dock kommer KC-putsen ihop med Paroc–

Spaceloft 10mm att ge en betydligt torrare vägg jämfört med användandet av den 

ursprungliga kalkputsen. Ingen annan lösning har uppvisat detta resultat. 

Sett till utgångsläget har de båda tegelstomsväggarna ett lägre U-värde jämfört med 

den reveterade väggen. Vid tilläggsisolering var det framförallt Pavatex–Diffutherm 

40mm som sänkte U-värdet mest, medan Paroc–Spaceloft 10mm sänkte U-värdet 

mest per enhet påförd isolering. Likt föregående exempel i avsnitt 8.1 kommer 

valet av invändig eller utvändig tilläggsisolering att påverka eventuella köldbryggor, 

men som beräkningarna visar är en utvändig tilläggsisolering att föredra vid 

jugendhus medan en invändig tilläggsisolering på den nationalromantiska väggen 

med företrädelsevis Paroc–Spaceloft ger en god isolerförmåga. 
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Simuleringarna visar att alla konstruktioner klarar sig med hänsyn till frost-

sprängning eftersom den kritiska relativa fuktigheten aldrig överstigs då 

temperaturen är under 0°C. Väggarna kommer dock att utsättas för stora fukt-

mängder under blöta perioder ifall en invändig tilläggsisolering väljs, medan en 

utvändig sådan istället skapar en varmare och torrare vägg. 

I de fall ett KC-bruk har använts på utsidan av fasaden på en jugendbyggnad med 

en invändig tilläggsisolering, visar simuleringarna att de perioder då RF>RFKRIT mer 

eller mindre får en fördubblad längd till skillnad från en traditionell kalkbaserad 

puts. De maximala fuktnivåerna kommer dock inte att stiga nämnvärt, men 

uttorkningsperioderna blir så långa att väggen kommer att ha en relativ fuktnivå 

över den kritiska nivån under mer än halva året. Ifall tilläggsisoleringen placeras på 

utsidan av väggen kommer antalet perioder att öka och organiska isolermaterial 

kommer med stor sannolikhet att uppleva mögelpåväxt. Likt den reveterade väggen 

kommer ett KC-bruk att minska slagregnets intrång i väggen men istället få andra 

konsekvenser. 

7.3 Felkällor 
Alla simuleringar och beräkningar som gjorts i undersökningen är skapade i 

datorprogram som använder data för klimat och material. Detta kan skilja sig mot 

verkligheten eftersom förutsättningarna för en verklig byggnad kan skilja mycket 

beroende på omgivning och väderomslag som ett dataprogram inte kan förutse. 

Samma sak gäller materialen, som i programmen har ett exakt värde men som i 

verkligheten påverkas av flera faktorer under produktionen och kan inte garanteras 

få identiska egenskaper.  

Eftersom det inte går att ta värdena som verkliga kan de ge en riktlinje på hur det 

kan komma att gå med en viss typ av material i en viss miljö och jämföra detta med 

andra miljöer vilket är det som data använts till i arbetet.  
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8 SLUTSATS 
För att energieffektivisera historiskt värdefulla byggnader utan att varken riskera att 

försaka estetik eller skönhet, samt att undvika skadliga fuktnivåer, kan olika metoder 

användas. För att en tilläggsisolering med en god energibesparing ska uppnås, bör 

bland reveterade väggar och jugendväggar en utvändig isolering påföras 

tillsammans med ett diffusionsöppet fasadmaterial. Detta eftersom en utvändig 

tilläggsisolering alltid är att föredra ur fuktsynpunkt då väggen blir varmare och 

torrare. Den nationalromantiska väggen uppvisar redan från början relativt goda 

egenskaper och kan med fördel isoleras med en tunnare invändig tilläggsisolering. 

Viktiga faktorer som dock måste beaktas är vilka värden det är som ska bevaras. 

Kan fasaden ändras utan att dess proportioner förvrängs för mycket, eller är det 

möjligt att istället tilläggsisolera på insidan eftersom en viss rumsyta kan tas i 

anspråk? Rent ekonomiskt kommer energibesparingarna förmodligen inte kunna 

räknas hem då energipriserna för tillfället är väldigt låga. Ett aerogelbaserat material 

är idag tämligen kostsamt jämfört exempelvis ekofibermaterial varför man får 

jämföra kostnader mot utrymmen och förändringar av fasader. Paroc–Spaceloft 

uppvisar å ena sidan goda resultat med hänsyn på energi och fukt med tanke på 

dess ringa storlek, men å andra sidan kan ekofibermaterial i form av Pavatex–

Diffutherm att ge en god isolerförmåga till en lägre kostnad. Något som skulle 

kunna innebära en effektiv lösning om ytterligare sänkningar av U-värdet vill 

uppnås är att placera Paroc–Spaceloft 10mm som en utvändig isolering och 

Pavatex–Diffutherm 20mm som en invändig isolering. Dock har detta inte 

undersökts men resultaten antyder att en sådan lösning kan vara eftersträvansvärt. 

8.1 Förslag på vidare forskning 
För att vidare studera hur historiskt värdefulla byggnader kan energieffektiviseras 

kan ett flertal områden studeras. Simuleringarna har varit tämligen begränsade i sin 

omfattning varför fler simuleringar med andra material eller olika material-

kombinationer med exempelvis aerogel- och ekofibermaterial skulle kunna 

användas. Även laboratoriemätningar och fältmätningar med liknande material som 

används i denna studie skulle kunna tänkas. Därtill kan även större byggnader 

undersökas i sin helhet med hänsyn på bjälklag, köldbryggor, tak och grundläggning 

för att en djupare förståelse för problematiken kan erhållas.  

Fuktutredningen visar att stora delar av fuktproblematiken beror på valet av 

fasadmaterial. Undersökningen berörde bara vad som kan inträffa ifall en byggnad 

som har en KC-puts renoveras med framförallt en invändig tilläggsisolering. Vidare 

undersökningar skulle kunna inkludera olika typer av fasadmaterial och dess 

påverkan på väggens fuktinnehåll. 
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Klimatinställningar – Insida  
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Klimatinställningar – Utsida 
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Bilaga 2 

Resultat KC-puts 

 

 

Figur 6.17 – Folosdiagram för Reveterad vägg med Pavatex - Diffutherm 20mm på utsidan och KC-puts 
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Figur 6.18 – Folosdiagram för Reveterad vägg med Paroc – Spaceloft 10mm på insidan och KC-puts 



  Pontus Kostov Kanebjörk 
  Hugo Sandström 

 

 

B2.3 
 

 

Figur 6.19 – Folosdiagram för Reveterad vägg med Pavatex – Diffutherm 20mm på insidan och KC-puts 

Figur 6.20 – Folosdiagram för Reveterad vägg med Pavatex – Diffutherm 40mm på insidan och KC-puts 
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Figur 6.21 – Folosdiagram för Jugendvägg med Paroc – Spaceloft 10mm på utsidan och KC-puts 

Figur 6.22 – Folosdiagram för Jugendvägg med Paroc – Spaceloft 10mm på insidan och KC-puts 
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Figur 6.23 – Folosdiagram för Jugendvägg med Pavatex – Diffutherm 20mm på insidan och KC-puts 


