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Sammanfattning 
I takt med att energikraven för nybyggnationer skärps, ökar kraven på 

klimatskärmens funktion och effektivitet. Vid utformningen av 

klimatskärmen ska många faktorer beaktas. Isoleringsmängd, 

byggnadsdelarnas beständighet och fönstrens inverkan är några av 

dessa. Klimatskärmens prestanda är direkt kopplad till byggnadens 

energibalans. Därför analyseras tänkta konstruktionslösningar i denna 

rapport ur energi- samt fuktsynpunkt. 

Östra Salabacke är en ny stadsdel med hög miljöprofil som 

projekteras i östra Uppsala. Där har byggherrarna satt egna utmanande 

mål för en god energihushållning. Dessa mål motiverar analyserna som 

genomförts. Referensobjekt för analysen tillhandhölls av två bygg- 

herrar, TB Exploatering och ByggVesta. 

Huvudfrågeställningen för arbetet har varit vilken betydelse 

utformningen av klimatskärmen har för dess funktion. Huruvida de 

analyserade objekten klarar de energimässiga mål som ställts inför 

projekteringen, samt om de är beständiga, ur fuktteknisk synpunkt. 

Arbetet har i huvudsak bestått av att genomföra handberäkningar 

och simuleringar av energi- samt fuktprestanda. Simuleringarna 

utfördes med datorprogrammen VIP Energy och WUFI. 

Granskningen har påvisat att klimatskärmens ingående material 

och dess fördelning har stor inverkan på dess funktion. Exakta analyser 

som tar hänsyn till alla faktorer är svåra att genomföra. Dock kan en 

god bild skapas med enkla medel, både ur energi- och fuktsynpunkt.  

Vid analyserna framgick att ByggVesta klarade målen för specifik 

värmeförsörjning som satts inför projekteringen, men inte TB 

Exploatering. För byggnadernas genomsnittliga värmegenomgångs-

koefficient resulterade handberäkningar och simuleringar i olika 

värden. Resultaten var i paritet med målvärdena. 

 De analyserade klimatskärmarna bör utvecklas energimässigt för 

att projekteringsmålen ska uppnås. En ökning av isoleringsmängd samt 

optimering av placering och prestanda för fönster kan erfordras. 

För att uppnå låg energiförbrukning är klimatskärmens värme-

genomgångskoefficient av stor betydelse. Den är dock bara en av de 

faktorer som bör beaktas, vilket framgår mer i detalj i denna rapport.     

 

Nyckelord: Klimatskärm, värmetransmission, fukt, Östra Salabacke.  
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BBR Boverkets byggregler 

Nomenklatur 

Terminologi: 

Byggherre  Ett, i denna rapport, angivet byggföretag som tilldelats 

markanvisning av Uppsala kommun. 

Klimatskärm De byggnadsdelar vars funktion är att avgränsa 

inomhus- från utomhusklimatet, alternativt avgränsa 

utrymmen med olika klimat.  

Energi: 

λ Värmekonduktivitet [W/mK] 

R Värmemotstånd [m2K/W] 

U Värmegenomgångskoefficient [W/m2K] 

g Total soltransmittans [ - ]   

Um, Umedel  Byggnadens genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficient [W/m2K] 

Rse, Rsi Värmeövergångsmotstånd [m2K/W] 

Ψ Linjär köldbrygga [W/mK] 

 

Fukt: 

ν Ånghalt [g/m3] 

νs Mättnadsånghalt [g/m3] 

δ Ånggenomsläpplighetskoefficient [m2/s] 

Z Ånggenomgångsmotstånd [s/m] 

RF Relativ fuktighet [%] 
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1 Inledning 
Globalt sett har vi idag en hög energiförbrukning som fortsätter att 

stiga, med kraftig miljöpåverkan och klimatförändringar som följd. 

Åtgärder vidtas för att världens energiförbrukning ska effektiviseras 

och därmed avta. Däribland införandet av passivhus och nollenergihus.  

År 2002 infördes nya direktiv av Europaparlamentet gällande 

energiprestanda för hus. Då direktivet blev gällande i Sverige 

bestämdes att Sveriges energianvändning ska minskas med 20 % till år 

2020 jämfört med den vi hade år 1995. En del av detta är att utveckla 

och uppföra energieffektiva byggnader. 

En byggnads energiförbrukning kan minskas på flera olika sätt. 

En av de mest betydande faktorerna är utformningen av byggnadens 

klimatskärm. Klimatskärmen ska i största möjliga mån förhindra att 

energi från den varma inomhusluften går förlorad. 

De nya energikraven ställer därmed krav på väl utformade 

klimatskärmar gällande transmissionsenergi och beständighet. Även 

fönstrens prestanda och orientering har intressanta effekter, då solens 

energitillskott har stor inverkan. Detta ger upphov till många 

intressanta lösningar och projekt att analysera. Ett sådant projekt är 

området Östra Salabacke i Uppsala.    

Den gamla kraftledningsgatan längs med Fyrislundsgatan i 

Uppsala ska bebyggas med bostäder. Området ska ha en hållbarhets-

profil, vilket innebär att effektiva energisystemlösningar är centrala för 

de byggherrar som i dagsläget fått markanvisningsavtal. Byggherrarna 

har emellertid olika hållbarhetslösningar i sina byggkoncept och 

dessutom varierande byggnadstyper och byggnadstekniska lösningar. 

1.1 Syfte, mål och målgrupp 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka och analysera 

klimatskärmens uppbyggnad och funktion i allmänhet, samt analysera 

de klimatskärmar som projekteras till nybyggnationerna i Östra 

Salabacke. Analysen behandlar energi- och fukttransport genom 

väggar, tak, grund samt fönster.  

Målsättningen är att, baserat på resultaten från analysen, belysa 

för- och nackdelar samt risker med de olika klimatskärmarna och ge 

förslag på förbättringar.  
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Till målgruppen för denna rapport kan räknas Uppsala kommun, 

byggföretag samt byggtekniskt engagerade personer. För dessa kan 

rapporten utgöra underlag till synpunkter vid projektering.  

1.2 Frågeställningar 

 Vad kännetecknar en bra klimatskärm? 

 Hur står sig de analyserade klimatskärmarna? Bör förbättring av 

dessa prioriteras? 

 Vilka risker finns, gällande energi och fukt, vid utformningen av 

klimatskärmen? 

 Vilken effekt får olika fönsterval på energibalansen? 

 Hur kan utnyttjandet av passiv solenergi optimeras? 

1.3 Avgränsningar 

Detta examensarbete är baserat på indata från byggföretagen TB 

Exploatering och ByggVesta. Arbetet har varit beroende av mängden 

och kvalitén på de indata som vi fått från dessa byggherrar. Detta har 

legat till grund för våra avgränsningar gällande vilka konstruktioner 

som analyseras samt noggrannheten för analyserna. Resultaten är 

baserade på förenklade modeller från referensobjekt, som byggherrarna 

valt att delge. Kvalitativa antaganden och förenklingar har varit 

nödvändiga. Fuktberäkningar har avgränsats till endimensionell 

diffusionstransport. Ingen ekonomisk analys har utförts. 

1.4 Disposition 

Den här rapporten är indelad i tre huvuddelar.  

 I rapportens första del ges en bakgrundsbeskrivning där 

projektet i Östra Salabacke presenteras. Dessutom ges en 

beskrivning av klimatskärmens funktion och ingående 

delar. Grundläggande information om transmission och 

fukt ges.  

 I den andra delen presenteras genomförda analyser av 

klimatskärmarna, utförda med handberäkningar och 

simuleringar. Därefter presenteras resultaten av analyserna.  

 I rapportens avslutande del genomförs en diskussion av de 

resultat som framkommit. För- och nackdelar belyses samt 

förslag på förbättringar ges. 
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2 Bakgrundsbeskrivning 
 I detta kapitel ges information kring projektet för den nya stadsdelen 

Östra Salabacke i Uppsala, vilket har legat till grund för de indata som 

bearbetats. En kort presentation av de två byggherrar, vars koncept 

analyserats, ingår. Dessutom förklaras innebörden av begreppet klimat-

skärm, ingående byggnadsdelar samt relevanta material och dess egen-

skaper. Avslutningsvis ges en inblick i teorin bakom transmissions-

förluster och fukttransport.     

2.1 Globala och regionala energimål 

EU satte våren 2007 upp en målsättning för medlemsländernas 

energianvändning. Denna namngavs 20/20/20-målen. Målen innebär 

att EU:s utsläpp av växthusgaser ska minska med 20 % jämfört med 

1990 års nivå, energianvändningen ska minska med 20 % samt att minst 

20 % av denna användning ska komma från förnybara energikällor. Allt 

detta ska ske innan utgången av år 2020. Dock är energieffektiviserings- 

målet än så länge inte bindande. 

 2009 beslutade riksdagen, baserat på EU:s direktiv, att utsläpp av 

växthusgaser ska minska med 40 % till år 2020 jämfört med år 1990 och 

att förnybar energi ska uppgå till minst 50 % av den totala energi-

användningen. Gällande EU:s mål på minskad energianvändning med 

20 % har Sverige satt ett sektorövergripande mål om minskad energi-

intensitet med 20 % mellan åren 2008–2020. (Energiläget, 2011) 
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2.2 Östra Salabacke 

Uppsala, likt många andra städer, söker utveckling mot en modernare 

stadsbild. En stadsbild uppbyggd av trivsamma, attraktiva och 

klimatsmarta områden. I figur 2.1 delges en visionsbild över den tänkta 

nybyggnationen. Ett viktigt steg i att uppnå den stadsbilden, och 

tillgodose stadens expansion, är utvecklingen av det nya området Östra 

Salabacke, beläget i Uppsalas östra delar. Sedan flytten av E4an har 

Uppsalas östra delar fått större fokus, då avgränsningen mot centrala 

Uppsala minskat drastiskt. Byggandet beräknas ta vid år 2013 och 

avslutas kring 2020. Omfattningen utgörs av bland annat 2500 nya 

bostäder.  

 
Figur 2.1 Visionsbild Östra Salabacke, (Uppsala.se) 

Kort om Östra Salabacke 

 Nybyggnation med stor omfattning 

 Totalt 2500 bostäder 

 Lokaler för olika typer av verksamhet. 

 Byggs i flera etapper 

 Etapp 1 i projekteringsstadiet 

 Byggstart 2013 

 Byggslut 2020 (för hela området) 

 Hög miljöprofil 

 Markanvisningsavtal från Uppsala kommun 

 8 st byggherrar
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I Uppsalas östra delar hittar man områdena Salabacke och Årsta. Dessa 

områden har sedan 1970-talet varit separerade av den kraftledningsgata 

som löpte därigenom, längs med Fyrislundsgatan. Då kraftledningen 

avvecklades efter beslut 2006 gjordes marken därigenom tillgänglig för 

planer om bebyggelse. Uppsala kommun beslutade att bebygga 

marken. Planprogram för Östra Salabacke upprättades 2010. Därmed 

sammanlänkas de båda områdena och en ny kärna i stadsdelen kan 

utvecklas. (Uppsala.se)  

Östra Salabacke är tänkt att inbringa en närliggande innerstads-

känsla för de omgärdande delarna av östra Uppsala. Möjligheterna att 

med enkla medel ta sig mellan områdena ökar, med de gator och stråk 

som tillförs infrastrukturen.  

Området blir en påbyggnad av det befintliga området Salabacke 

och benämns Östra Salabacke. Fyrislund och Boländerna avgränsar i 

söder och Gränby avgränsar i norr. Markägarförhållande och planerad 

bebyggelse enligt Figur 2.2. 

 
Figur 2.2 Planerad bebyggelse 
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Funktion och utformning 

Östra Salabacke ska bli en stadsdel med ett stort utbud av funktioner 

för allmänheten, inklusive bostäder och verksamheter som handel, 

kontor, vårdboenden och förskolor. Antalet planerade bostäder uppgår 

till ca 2500 st, varav 2000 st på kommunens mark och 500 st på 

privatägd mark. Boendeformerna ska varieras och möjliggöra mångfald 

och variation hos invånarna. Variation och klimatsmarthet är nyckel-

begrepp vad gäller byggnadsutformningen i Östra Salabacke, med 

byggnader med varierande höjd, profil och uttryck. Medelhöjden 

kommer dock att ligga på 4-5 våningar. Vid upphandlingen var det just 

variation och bra idéer på energibesparande koncept som efterlystes.   

Området kommer att byggas i etapper. Den del av projektet som nu är 

upphandlat och ligger i fokus i den här rapporten benämns etapp 1, 

Figur 2.3. Projekteringen och byggandet av etapp 1 utförs av åtta 

individuella byggherrar. Då markanvisningsavtalet tecknades hade 

urvalet gjorts från 38 ansökande på bostadssidan och 8 ansökande till 

att bygga förskolor och vårdboenden. Totalt ca 500 bostäder byggs i 

etapp 1, både bostads- och hyresrätter. Området ska byggas ur ett 

klimatsmart och hållbart, kvalitativt perspektiv, till fördel för 

uppfyllandet av Uppsalas klimatmål. Detta innebär att många moderna 

energibesparande lösningar måste tas fram och utnyttjas i 

byggnaderna. Detta för att bland annat uppnå energianvändning för 

fastigheterna i klass med nära-noll-energihus. Byggherrarna har dock 

individuella målsättningar för specifik energiförbrukning. (Uppsala.se)    

 

Dessa 8 aktörer beviljades markavtal: 

Bostäder samt verksamheter: 

• Hauschild + Siegel Architecture AB 

• Järntorget Bostad AB 

• Bygg Vesta AB 

• TB exploatering AB 

• Veidekke Bostad AB 

• Wallenstam AB 

• Åke Sundvall Byggnads AB   

Vårdboende och förskola: 

• Svenska Vårdfastigheter AB  

(uppsala.se)              Figur 2.3 Markanvisning etapp 1 
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Varför analysera Östra Salabacke 

De höga ambitionerna för låg energiförbrukning under förvaltning, i 

och med den höga miljöprofilen för området, medför behov av god 

prestanda hos klimatskärmarna. Därför är det intressant att studera och 

analysera de byggnadstekniska lösningar som tas fram. Då klimat-

skärmens utformning är en av huvudfaktorerna i energibalansen för en 

byggnad, är en analys av funktionen hos denna högst intressant. Med 

det menas isolerande förmåga och beständighet mot fuktskador, främst 

via diffusion.            

 

ByggVesta och TBExploatering 

ByggVesta ägs av Stellar Holdings i Seattle, USA. Företaget utvecklar, 

bygger, äger och förvaltar hyresrätter framförallt i Sveriges storstads-

regioner. Samtliga av ByggVestas nyproducerade bostadshus är så 

kallade Egenvärmehus. Begreppet Egenvärmehus är deras eget och 

bygger på radiatorlösa hus som huvudsakligen värms upp av instrålad 

solvärme, personvärme och processenergi med tillskott av fjärrvärme. 

Egenvärmehus är ett begrepp som i princip motsvarar begreppet 

passivhus. Samma krav och bestämmelser gäller dock ej. (ByggVesta.se) 

 

TB Exploatering AB är ett dotterbolag till det privatägda TB Gruppen 

AB som utvecklar och säljer bostäder i Stockholm-Mälarregionen. För 

att uppnå en god miljöprofil använder de sig av certifieringskraven för 

Miljöbyggnad som vägledning. De bygger huvudsakligen i trä med 

välkänd och beprövad teknik och projekterar för en låg energi-

användning. (TBExploatering.se)  
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2.3 Klimatskärmen 

Klimatsskärmens huvudsakliga uppgift är att skydda inomhusklimatet 

från utomhusklimatet. Dess täthet ska förhindra ofrivillig ventilation 

samt att dragigt inneklimat uppstår. Värmeisoleringen bidrar till att 

bibehålla en komfortabel inneluftstemperatur, Sandin, K. (2007).   

I detta kapitel förklaras innebörden av begreppet klimatskärm och 

dess funktion. Dessutom beskrivs ingående byggnadsdelar vilka utgör 

delar av klimatskärmen. Relevanta material, dess egenskaper och 

huvud-sakliga funktion med hänsyn till transmissionsenergi samt 

fuktteori presenteras här. 

Klimatskärmens påverkan på husets energibalans visualiseras i 

Figur 2.4.  

 
Figur 2.4 Husets energibalans (VIP Energy) 

 

2.3.1 Byggnadsdelar 

Nedan följer en grundläggande beskrivning av de byggnadsdelar som 

utgör klimatskärmen.  

 

Ytterväggar 

En ytterväggs uppbyggnad kan variera stort. Den bärande stommen 

kan bestå av exempelvis trä, betong eller stål. Det innebär att 

utformningen av ytterväggen till en fungerande del av klimatskärmen 
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också ser olika ut. De fundamentala funktionskraven för en yttervägg 

är dock desamma, Nevander, L-E. (2006). 

Energi: Väggen ska bidra till god värmeisolering och lufttäthet. 

Fukt: Den ska avskärma från skadliga väderbelastningar som slagregn 

och vind. Dess bärande stomme ska skyddas från luftburen fukt-

belastning, Nevander, L-E. (2006). 

Risker vägg: Principiell uppbyggnad för en yttervägg (Utsida till insida), 

Nevander, L-E. (2006): 

 Ytskikt med väderbeständiga egenskaper, t ex träpanel eller 

puts. Eventuellt med bakomliggande luftspalt. 

 Vindtätande skikt, exempelvis gipskivor. 

 Isolerande lager, t ex mineralull eller cellplast. 

 Bärande stomme, t ex betong eller trä. Den bärande stommen 

integreras ofta med det isolerande skiktet. 

 Ångspärr, vanligtvis PE-folie. 

 Invändig ytbeklädnad, t ex gipskivor.  

Tak 

Även utformningen av takkonstruktioner finns i många olika varianter. 

Två typer av tak är varma och kalla tak. Varma tak har alla skikt 

parallella med takets utvändiga form. Därmed finns inget vinds-

utrymme. Kalla tak däremot har ett vindsutrymme mellan det 

utvändiga tätskiktet och det inre isolerande och tätande skiktet. 

Stommen utgörs ofta av takstolar av trä, trä i kombination med betong, 

endast betong eller takstolar av stål, Nevander, L-E. (2006). 

Energi: Taket bidrar till stor del till husets värmegenomgångskoefficient 

eftersom varm luft stiger. Stora isoleringsmängder är därför att föredra. 

God lufttäthet är viktigt. 

Fukt: Taket utsätts för stora fuktbelastningar. Det ska täta mot 

regnvatten och snö utifrån och mot det fuktiga inomhusklimatet. I vissa 

fall föreligger stor risk för fuktutfällning i takkonstruktionernas kallare 

delar, Nevander, L-E. (2006). 

Risker kallt tak: Fällning/kondens på insida yttertak vid kallstrålning 

nattetid, då RF på vinden är högre än RF ute och strålningen kyler hela 

takkonstruktionen vilket kan resultera i fuktskador i form av röta och 

mögel. Kravet på ångspärr är stort då minsta otäthet kan ge upphov till 

omfattande fuktskador. Detta på grund av att en stor skillnad mellan 
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klimaten inomhus och på vinden ger upphov till en skorstenseffekt 

(den varma inomhus luften strävar uppåt), Sandin, K. (2007). 

 

Principiell uppbyggnad för ett tak (Utsida till insida), Nevander, L-E. 

(2006): 

 Takbeklädnad med vatten- och vindavvisande egenskaper samt god beständighet mot fysisk åverkan. T ex takpannor med byggpapp. 

 Bärande stomme av t ex trä, stål eller betong. 

 Kallt vindsutrymme (kallt tak), alternativt luftspalt (varmt tak). Oventilerat eller uteluftventilerat för utvädring av fuktig luft. 

 Isolering. Ofta mineralull i form av glasull eller stenull. Monteras som skivor eller lössprutad. 

 Bärande stomme för bjälklaget (kallt tak). Integreras med det isolerande materialet.  

 Ångspärr, t ex PE-folie. 

 Invändig takbeklädnad. T ex träfiberskivor med gipsskivor som ytskikt.   

 

Grund (Platta på mark) 

Platta på mark är en av de vanligaste grundläggningsmetoderna i 

Sverige. Speciellt i utförande med betongplatta som stomme. 

Grundläggningen måste utformas så att så lite energi som möjligt leds 

bort via marken. Grunden ska även skyddas från underifrån stigande 

markfukt och inneklimatets fuktrika luft, Nevander, L-E. (2006). 

Energi: Plattan isoleras oftast undertill och runt dess ytterkanter. 

Isoleringen tillsammans med undergrundens dränerande lager bidrar 

mest till grundens värmemotstånd. Utmaningen ligger i att skapa 

anslutningar med minimala köldbryggor. Ett tätskikt medför täthet och 

förhindrar konvektiva energiförluster, Burstöm, P-G. (2007).  

Fukt: I marken transporteras en stor mängd fukt. Den fukten stoppas 

med det kapillärbrytande skiktet i undergrunden samt med 

konstruktionens ångspärr. Ångspärren hindrar även att fuktig luft 

inifrån tar sig in i plattan, Nevander, L-E. (2006). 

Principiell uppbyggnad för platta på mark (Insida till utsida), 

Nevander, L-E. (2006): 

 Golvbeklädnad, t ex parkett. 

 Träfiberskiva. 

 Ångspärr. 

 Betongplatta. 

 Isolering. Oftast cellplast, typ EPS. 

 Dränerande skikt. Kapillärbrytande stenmaterial med 

dräneringsrör etc. 
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 Fiberduk. 

 

Fönster 

De flesta fönster i Sverige byggs idag med tre glas och karmar i trä.  

Fönsters inverkan på prestandan hos klimatskärmen kan variera stort. 

Den beror av flera parametrar, såsom fönsterarea, geografiskt läge, 

väderstreck och typ av fönster med mera. Fönstrets primära funktion är 

att släppa in ljus, men solljuset bidrar även med värmeenergi. 

Energi: Ett fönsters påverkan på energihushållningen består dels i 

vilken värmegenomgångskoefficient, U-värde, det har, men också hur 

stor andel av den totala solenergin som transmitteras in genom fönstret, 

g-värdet, Burstöm, P-G. (2007). 

Fukt: Installationen av fönstret ska göras mycket noggrant med god 

täthet och vattenavvisande funktion. Detta för att förhindra att fukt 

tränger in vid slagregn. Dessutom ska luft förhindras från att röra sig i 

anslutningarna, då fällning kan ske mot den kalla fönsterkarmen, 

Nevander, L-E. (2006). 

2.3.2 Klimatskärmens beståndsdelar  

Alla material som ingår i klimatskärmen har speciella egenskaper och 

en eller fler funktioner däri. Här följer en redogörelse för de, i denna 

rapport, mest relevanta materialen med fokus på deras energi- och 

fuktegenskaper. 

 

Betong 

Betong är ett av de vanligaste byggnadsmaterialen vid husbyggnationer 

och många andra konstruktioner. Detta på grund av dess höga 

hållfasthet, beständighet och att den är lätt att forma. Betongens 

primära funktion i en klimatskärm är att utgöra den bärande stommen.  

Vid framställning av betong blandas cement, vatten, ballast och 

eventuellt tillsatsmedel och tillsatsmaterial. Dessa beståndsdelar kan 

blandas i olika proportioner för att uppnå olika egenskaper för 

betongen. Primärt avses vattencementtalet, vct (förhållandet mellan 

blandningens cementmassa och vattenmassa). Därmed måste hänsyn 

tas till vilken typ av betong som används då analys av klimatskärmen 

ska genomföras, Burstöm, P-G. (2007). 

Energi: Betong har i sig relativt dålig isoleringsförmåga. Därmed måste 

den kombineras med isolerande material för att få en konstruktion med 



Examensarbete: KLIMATSKÄRMENS FUNKTION  
 

12 
 

tillfredställande värmegenomgångkoefficient, U. Däremot medför en 

stomme av betong en hög täthet hos byggnaden, då betongskiktet i sig 

medför tillräcklig lufttätning. Dessutom kan en konstruktion i betong 

utföras med få köldbryggor, Sandin, K. (2007).  

Fukt: Vid gjutning av betongen binds vatten i cementen, varav viss del 

av vattnet avges vid härdning. Denna fukt måste kunna ta sig ut ur 

konstruktionen. Annars kan den så kallade byggfukten orsaka fukt-

skador i konstruktionen.  

Vid fuktaspekter inverkar betongens vattencementtal. Olika 

betong har varierande porositet samt porstorlek och därmed varierande 

fuktledande egenskaper. Dock sker ångdiffusion och kapillärsugning 

ganska långsamt i all sprickfri betong. Betong kan ses som lufttät då 

den är sprickfri.  

Då betong utsätts för stor fuktbelastning i kombination med 

minusgrader kan det resultera i att porerna vattenfylls och fryser, med 

sprickbildning som följd, Nevander, L-E. (2006). 

   

Trä 

Trä används i mycket stor utsträckning i olika form vid uppförandet av 

byggnader. Här behandlas trä som del av klimatskärmen och därmed i 

form av bärande stomme och som väderbeständigt skikt. Virkets 

egenskaper kan variera mycket med olika typer och klassningar. I 

husets stomkonstruktioner används främst så kallat konstruktionsvirke. 

Då trävirke är framställt i sin helhet på naturlig väg kan många 

faktorer inverka på variationen i kvaliteten. Strukturen hos materialet 

är aldrig enhetlig. Dessutom har trä anisotropa egenskaper och därmed 

måste hänsyn till fibrernas riktning tas vid utformningen, Burstöm, P-

G. (2007). 

Energi: Trä har en relativt hög porositet. Det medför goda isolerande 

egenskaper vinkelrätt mot fiberriktningen. I fiberriktningen är dock 

värmekonduktiviteten, , cirka 2,5 gånger högre. Isoleringsmaterial har 

å andra sidan betydligt bättre egenskaper. För att uppnå bra 

värmegenomgångskoefficient måste därför konstruktionen utformas så 

att trästommen inte ger upphov till många stora köldbryggor, Burstöm, 

P-G. (2007). 

Fukt: Som nämnts är trä ett anisotropt material. Fukt transporteras i 

olika grad beroende på riktning i träet. I fiberriktningen fungerar trä 



Kap. 2 Bakgrundsbeskrivning 
 

13 
 

likt en bunt av tunna rör, med mycket hög kapillär sugförmåga. Vatten 

kan därmed med lätthet sugas upp i virkets ändträ. Vinkelrätt mot 

fibrerna går dock fukt- och ångtransporten relativt långsamt. Detta gör 

att trä, vid rätt utförande, är ett lämpligt material för väderbeständiga 

ytbeklädnader. 

Då träkonstruktioner utsätts för fukt kan stora deformationer 

uppstå, främst vinkelrätt mot fiberriktningen. 

Vid långvariga förhållanden med höga fukthalter kan trä brytas 

ned av röt- och blånadssvampar. Dessutom kan mögeltillväxt upp-

komma. Impregnering av virket kan skydda mot röta, Nevander, L-E. 

(2006). 

 

Mineralull 

Mineralull är ett samlingsnamn för isoleringsmaterialen glasull, stenull 

och slaggull. De består av fibrer med diametern 5-10 m som filtats till 

mattor eller skivor. Alternativt används den som lösull.  

Energi: Värmekonduktiviteten för mineralull är beroende av dess 

densitet, men är i regel mycket låg. Mineralullens huvudsakliga 

funktion i klimatskärmen är att minska värmeförlusterna. För att uppnå 

lägre värmegenomgångskoefficient är oftast en ökad och effektiv 

användning av mineralull lösningen, Nevander, L-E. (2006), Burstöm, 

P-G. (2007). 

Fukt: Porositeten hos mineralull är mycket hög, över 90 %. Vid analys 

av diffusionsfukt kan mineralullen praktiskt taget betraktas som 

stillastående luft. Ofta impregneras ullen med olja. Det medför en 

vattenavvisande effekt, Nevander, L-E. (2006). 

 

Cellplast (Polystyren) 

Cellplast tas fram genom expandering av vissa typer av plast. 

Slutprodukten består till störst del av porer, både öppna och slutna. För 

goda isolerings- och fuktegenskaper är slutna porer att föredra. 

Vanligast vid användning i klimatskärmen är den expanderade 

polystyrencellplasten (EPS) och den extruderade (XPS). Till skillnad 

från mineralullen har cellplasten goda lastbärande egenskaper, 

Nevander, L-E. (2006), Burstöm, P-G. (2007). 
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Energi: Den vanligast förekommande cellplasten har oftast mycket goda 

värmeisolerande egenskaper. XPS har i regel lägre värmekonduktivitet 

än EPS. 

Fukt: EPS-cellplast är uppbyggd av både öppna och slutna porer. Det 

betyder att fukt kan sugas upp i och diffundera genom de öppna 

porerna. XPS-cellplasten däremot är helt tät med endast slutna porer. 

Vanligast vid byggnationer är EPS på grund av priset, Nevander, L-E. 

(2006).  

 

Ångspärr/ fuktspärr 

Ångspärren utgörs av plastfolie (PE-folie) eller byggpapp. Den ska 

minska eller helt stoppa fukttransport i ångfas. En ångspärr ska ha stort 

ånggenomgångsmotstånd, mot fuktdiffusion, och stor lufttäthet, mot 

fuktkonvektion. I väggar och tak som ingår i en klimatskärm används 

ofta en ångspärr, den sitter då på den varma sidan av isoleringen. En 

fuktspärr har i princip samma egenskaper som ångspärren. Dock ställs 

krav på täthet mot fukt i vätskeform för denna, Nevander, L-E. (2006), 

Burstöm, P-G. (2007).  

Energi: För att uppnå god energihushållning krävs att byggnaden är 

mycket lufttät. Denna täthet uppnås ofta genom en väl monterad 

ångspärr. Noggrannhet vid monteringen är av stor vikt för att uppnå 

god täthet och minska förlusterna av värmeenergi, Burstöm, P-G. 

(2007). 

Fukt: Ång- och fuktspärren förhindrar att den fuktiga luften inifrån kan 

ta sig ut till de kallare delarna av konstruktionen, där den annars 

kunnat orsaka skadlig relativ fuktighet, Nevander, L-E. (2006). 

 

Vindpapp 

En vindpapp har till uppgift att förhindra luft/vind att tränga genom 

konstruktionen och därmed försämra dess egenskaper. 

Energi: Vindpappen bidrar ej direkt till förbättrat värmemotstånd. Dock 

så leder avsaknad av vindpapp till att vind tillåts strömma genom 

efterföljande lager vars värmemotstånd ej blir fullgott samt att luften 

kan bära med sig fukt som även det leder till ökad transmittans. 

Fukt: Vindpappens ånggenomgångsmotstånd är litet. Men materialet 

bidrar, som ovan nämnt, genom att hindra vind att bära med sig fukt in 

i konstruktionen, Nevander, L-E. (2006). 
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Gipsskivor 

En gipskiva består av en gipskärna och pappkartong på ytorna. 

Gipsskivor används vanligtvis som invändig beklädnad av väggar och 

tak. Den ingår även i klimatskärmen som utvändig vindstoppare i 

väggar. Då är ytan istället fukttålig, Burstöm, P-G. (2007). 

Energi: Har ingen större inverkan på konstruktionens värmemotstånd. 

Fukt: Gipsskivornas ångpermeabilitet är relativt stor. Påverkan av fukt i 

byggdelar är liten. Deformationer i samband med fuktbelastning är 

mycket små, Nevander, L-E. (2006). 

 

KC-Puts 

Kalkcementbruk är ett ytskiktsmaterial bestående främst av kalk och 

cement. Dess egenskaper varierar med blandningsförhållandet mellan 

de båda beståndsdelarna. Porositeten är ofta hög. I klimatskärmen 

fungerar putsen som yttre skikt med väderbeständiga och estetiska 

egenskaper, Burstöm, P-G. (2007). 

Energi: Har ingen större inverkan på konstruktionens värmemotstånd.  

Fukt: KC-bruk är ofta, i och med sin porositet, kapillärsugande. Det 

medför att fukt kan dras in i konstruktionen vid till exempel slagregn. 

Då måste konstruktionen tillåta fukten att ta sig ut. I fall då putsen har 

stort ångmotstånd kan fukten som dras in låsas i väggen, om inte 

dränerande luftspalt finns, Nevander, L-E. (2006). 
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2.3.3 Transmission 

Transmission, även kallad värmetransport i byggfysikaliska samman-

hang, uppstår då det finns en temperaturskillnad mellan två skikt. För 

att jämvikt mellan de båda skikten ska uppnås så uppstår ett 

energiflöde mellan dessa. Transporten kan ske genom ledning, 

konvektion och strålning. Av praktiska skäl sammanfattas dessa olika 

typer av värmetransport i en ekvivalent värmekonduktivitet definierad 

enligt EKV (2.1), Sandin, K. (2007). 

 

    
  

 
    (W/m2)     (2.1) 

 

Definitioner av begrepp som förekommer vid transmissions- och 

värmetransportsberäkningar: 

Värmekonduktiviteten, λ, är ”den värmemängd som per sekund passerar 

genom en kvadratmeter av ett material med en meters tjocklek då temperatur-

differensen är en grad”. 

Värmegenomgångskoefficienten, U-värdet, är ”den värmemängd som per 

tidsenhet passerar genom en ytenhet av konstruktionen då skillnaden i 

lufttemperatur på ömse sidor av konstruktionen är en grad”.  

Begreppet värmemotstånd, R, visar sambandet mellan dessa två 

egenskaper. Detta enligt EKV 2.2 och EKV 2.3, Sandin, K. (2007).  

 

   
 

 
    (m2K/W)     (2.2) 

 

   
 

 
    (W/m2K)     (2.3) 
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2.3.4 Fukt 

Fukt är en viktig aspekt att ta hänsyn till vid utformning av 
konstruktionslösningar. Fuktskador är bland de vanligaste problemen i 
byggnader och kan orsakas av många olika faktorer. Till exempel så 
kan fukt tillföras genom nederbörd, kapillärsugning från mark och från 
läckande installationer. Den kan även ha tillförts vid uppbringandet av 
byggnad och sedan ej tillåtits torka ur, s k byggfukt, Nevander, L-E. 
(2006).   
 Höga halter av fukt i byggnadsdelar kan leda till påväxt av mögel 
och rötskador. Mögeltillväxt kan ske vid en relativ fuktighet på 70-80 % 
medan den största tillväxten sker vid 90-95%. Olika material har olika 
förutsättningar för mögeltillväxt vilket visas i Tabell 2.1. För att 
mögeltillväxt ska uppstå krävs även att temperaturförhållandena är de 
”rätta” samt att den rådande relativa fuktigheten bibehålls. Dessa 
samband illustreras i Figur 2.6. Exempelvis sker ingen tillväxt vid 
temperaturer under 0   C och över 50   C.  
 
Tabell 2.1 Kritiskt fukttillstånd 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figur 2.6 Viitanens diagram över risker för mögeltillväxt, Viitanen, H. (2001) 

  

Materialtyp Kritiskt fukttillstånd [% RF] 

Trä och träbaserade material 

samt smutsiga material 
75-80 

Gipsskivor med papp 80-85 

Mineralull och cellplast (EPS) 90-95 

Betong 90-95 
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3 Metod 
I detta kapitel beskrivs de metoder som använts vid utförandet av detta 

arbete.  

3.1 Hämta information 

Information om området Östra Salabacke och den planerade 
bebyggelsen hämtades från Uppsala kommuns hemsida. Byggherrarnas 
markanvisningsansökningar tillhandahölls av kommunen. Dessa 
granskades för att få en övergripande bild av projektets omfattning och 
respektive byggherres energimål.  

Metoder gällande energi- och fuktberäkningar hämtades ur bygg-
programmets kurslitteratur samt från Eurokod och BBR. 

Information och konstruktionslösningarnas utformning hämtades 
direkt från byggherrarna. Detta material låg till grund för de 
beräkningar och analyser som genomförts.  

3.2 Handberäkningar 

Beräkningar av energi- och fukttransport grundas på tidigare erfaren-

heter från kurserna i byggteknik och energi, samt kompletterande 

beräkningsmetoder. Beräkningarna är utförda i enlighet med avsnitt 9 

Energihushållning i Boverkets byggregler. Data för de ingående 

materialen hämtas från SS-EN 12524, Byggnadsmaterial samt 

Fukthandbok. 

3.2.1 Värmegenomgångskoefficient 

Beräkningar av väggar och tak utfördes enligt SS-EN ISO 6946, 

”Byggnadskomponenter och byggnadsdelar- Värmemotstånd och 

värmegenomgångskoefficient- Beräkningsmetod”. Denna standard 

innehåller underlag för beräkningar av värmegenomgångskoefficienter 

för väggar och tak.  

 Enligt denna standard får diverse antaganden göras. Exempelvis 

sätts värmemotstånd utanför en väl ventilerad ytterväggskonstruktion 

till noll, och dess yttre värmeövergångsmotstånd blir detsamma som 

det inre. Ytterligare ett exempel är ventilerade vindsutrymmen där 

yttertaket/vindens värmemotstånd, Ru, ses som ett homogent skikt som 

läggs ovan innertakets värmemotstånd . Dock innefattar Ru inte det 

yttre värmeövergångsmotståndet, Rse.  
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Vid beräkningar av konstruktioner innehållande inhomogena 

lager bestående av fler än två typer av material med skilda egenskaper, 

t ex mineralull och träreglar, används en viktning av två metoder. 

Dessa metoder kallas λ-värdesmetoden och U-värdesmetoden, och ger 

U-värdets ytterligheter som sedan används i en medelvärdessats för att 

uppskatta väggens verkliga U-värde. 

 Vid beräkning med U-värdesmetoden förutsätts allt värmeflöde 

ske vinkelrätt mot konstruktionen. Värmeflödena genom de olika 

materialen sker oberoende av varandra. U-värdesmetoden inleds 

genom att väggens utformning kartläggs (andel och placering av reglar 

samt isolering i respektive inhomogent skikt). Detta leder till att 

areaandelar, ai, med varierande skiktstruktur kan beräknas enligt EKV 

3.1. Varje areaandels individuella U-värde, Ui, beräknas enligt EKV 3.2. 

Sedan sammanställs den totala väggens U-värde, UU, enligt EKV 3.3.  

 

     
  

  
     ( - )     (3.1) 

 

     
 

   
     (W/m2K)    (3.2) 

 

             (W/m2K)    (3.3) 

 

Vid beräkning med λ-värdesmetoden förutsätts de olika materialen ha 

”oändlig” värmekonduktivitet i tvärled. Flödet genom konstruktionen 

kommer därmed vara detsamma överallt. Metoden inleds med att 

andelen isolering, α, och reglar, β, bestäms för berörda skikt. Dessa 

andelar multipliceras sedan med respektive materials värme-

konduktivitet och summeras därefter enligt EKV 3.4. Skiktens 

värmemotstånd, Ri, beräknas genom att berörd skikttjocklek divideras 

med den beräknade värmekonduktiviteten enligt EKV 3.5. Därefter kan 

konstruktionens samtliga värmemotstånd summeras och U-värdet, Uλ, 

beräknas enligt EKV 3.6. 

 

                    (W/mK)    (3.4) 

 

     
  

  
     (m2K/W)    (3.5) 
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     (W/m2K)    (3.6) 

 

Konstruktionens verkliga U-värde fås då resultaten från de båda 

metoderna räknas samman genom en medelvärdessats enligt EKV 3.7, 

alternativt genom EKV 3.8 och EKV 3.9. 

 

    
     

     
    (W/m2K)    (3.7) 

 

    
     

 
    (m2K/W)    (3.8) 

 

    
 

  
     (W/m2K)    (3.9) 

 

Beräkningar av grundkonstruktioner utförs enligt standarden SS-EN 

ISO 13370, "Byggnadens termiska egenskaper - Värmeöverföring via 

marken - Beräkningsmetoder". I denna standard finns metoder för olika 

typer av grundkonstruktionslösningar, såsom platta på mark, kryp-

grund och källargrund. Dock behandlas endast metodiken för platta på 

mark i denna rapport. 

I denna beräkning räknas inte isoleringen runt kantbalken som 

tjälisolering, varpå korrektionstermen blir noll. Dräneringsskiktet 

inräknas i marken och golvbeläggningens inverkan på värme-

motståndet försummas. 

Plattans area, A, dess perimeter, P, samt ytterväggens tjocklek, w, 

hämtas från Tabell 3.1 (s. 29-30) för att möjliggöra beräkning av plattans 

karakteristiska längd, B´, enligt EKV 3.10 samt den ekvivalenta 

marktjockleken, dt, enligt EKV 3.11. Därefter beräknas U-värdet fram, 

beroende av förhållandet mellan B´ och dt enligt EKV 3.12a alternativt 

EKV 3.12b. Plattan antas ha samma uppbyggnad över hela arean, 

eventuella avvikelser vid kantbalken kompenseras vid beräkning av 

köldbryggor. 

 

     
 

 
       (m)   (3.10) 

 

                              (m)   (3.11) 
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          då B´ < dt   (W/m2K)  (3.12a) 

 

        
      

      
    

   

    
     då B´ > dt  (W/m2K)  (3.12b) 

 

I enlighet med BBR utförs en Um-värdesberäkning enligt EKV 3.13. I 

denna ekvation återfinns de sedan tidigare beräknade värme-

genomgångskoefficienterna för varje byggnadsdel samt eventuella 

linje- och punktköldbryggor. I denna rapports handberäkningar tas 

endast hänsyn till linjeköldbryggor. De har beräknats enligt Swedisols 

Isolerguiden 06, (Boverket, 2009), (Isolerguiden -06). 

 

    
               

    
   (W/m2K)    (3.13) 

 

3.2.2 Fukt 

För att få en tydlig uppfattning om fuktförhållandet i en konstruktion 
tas en tabell fram. Där beräknas den relativa fuktigheten, RF, för 
respektive skikt ut under rådande utomhus- och inomhusklimat. 
Genom att beräkna värmemotståndet för de olika skikten så kan 
temperaturdifferenser mellan varje skiktgräns beräknas enligt EKV 3.14 
och EKV 3.15. 
 

   
 

 
     (m2K/W)    (3.14) 

 

         
 

  
              (   C)     (3.15) 

 

Mättnadsånghalten, νs, är temperaturberoende och varierar därmed 

mellan skikt med olika temperaturer, T. Den beräknas empiriskt enligt 

EKV 3.16a eller EKV 3.16b, då temperaturerna i varje skiktgräns sedan 

tidigare blivit kända. 

 

    
             

 

   
     

               
 då T > 0   C (g/m3)  (3.16a) 

 

    
            

 

   
     

               
  då T < 0   C (g/m3)  (3.16b) 
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 Därefter beräknas rådande ånghalt inne och ute enligt EKV 3.17, då 

deras relativa fuktighet, RF, är kända. Konstruktionens ingående 

materialkoefficienter (ånggenomsläpplighetskoefficienter, δ, alt ång-

genomgångsmotstånd, Z) samt skikttjocklekar, d, hämtas från Tabell 3.1, 

Tabell 3.2 och Tabell 3.3 (s. 29-31) . Förhållandet mellan material-

koefficienterna och skikttjocklekarna redovisas enligt EKV 3.18. Då 

ånggenomgångs-motstånden, Z, i skikten blivit kända så kan 

ånghaltsdifferensen, Δν, beräknas för respektive skikt enligt EKV 3.19. 

 

             (g/m3)    (3.17) 

 

   
 

 
     (s/m)    (3.18) 

 

         
 

  
              (g/m3)    (3.19) 

 

Avslutningsvis kontrolleras om det finns risk för kondensation i någon 
av skiktgränserna. Detta görs genom att beräkna den relativa 
fuktigheten,RF, med ånghalten, ν, och mättnadsånghalten, νs, enligt 
EKV 3.20. Om RF överstiger 1 (100 %) så bildas kondens.  
 

 
 

  
        ( - )     (3.20) 

 
Tre faktorer att ta hänsyn till vid fuktberäkningar är kapillärsugning, 
fuktdiffusion från marken och byggfukt. 

I denna beräkning hanteras endast fuktdiffusion, då 
problematiken rörande kapillärsugning åtgärdats med ett kapillär-
brytande skikt (t ex makadam plus cellplasten, som vid ordentligt 
utförd fogning verkar som extra säkerhet) och byggfukten torkats ur 
innan avslutande golvläggning.  

För att möjliggöra beräkning av fukttransport genom grunden 
behöver markens temperatur (temperaturen under isoleringen), Tj, 
beräknas. Stationära förhållanden måste råda, med detta menas att 
beräkningar kan utföras på byggnadens mitt om denna inte är "för 
smal" och att byggfukt torkats ur.  

Den ekvivalenta marktjockleken beräknas enligt EKV 3.21 och 
används sedan tillsammans med byggnadens utformning enligt EKV 
3.22 och EKV 3.23 för att läsa umitt ur Figur 3.1. Med hjälp av umitt 
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beräknas temperaturdifferensen enligt EKV 3.24 som i sin tur möjliggör 
beräkning av temperaturen, Tj, under plattan enligt EKV 3.25.  
 
                     (m)    (3.21) 

 

 
 

 
       ( - )    (3.22) 

 

 
 

 
       ( - )    (3.23) 

 

                             (  C)    (3.24) 

 

                 (  C)    (3.25) 

 

Denna temperatur används sedan till att utföra fuktberäkningar på 

grundkonstruktionen enligt den metod som beskrivits i den inledande 

delen av detta avsnitt (3.2.2). 

 

 
Figur 3.1 Diagram för bestämning av umitt, Nevander, L-E. (2006). 
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3.3 Energisimuleringar 

Energisimuleringar har utförts med datorprogrammet VIP Energy. 

VIP Energy är ett energiberäkningsprogram som marknadsförs av 

STRUCTURAL DESIGN SOFTWARE. Det är utformat som ett verktyg 

för att ge insikt i byggnaders energianvändning. Licenser var till-

gängliga genom Uppsala universitet. Version 2.0.7 har använts. 

VIP Energy tar hänsyn till de flesta vitala faktorer vid 

simuleringarna, såsom geografiskt område, byggtekniska lösningar, 

areor och användning av byggnaden. Vilka ges som indata vid 

användning. Efter genomförd simulering fås värden på total energi-

förbrukning, förbrukning per kvm samt värden på alla de delfaktorer 

som ger tillskott (t ex solinstrålning) och förluster (t ex transmission och 

ventilation) till energibalansen, (VIP Energy). 

3.3.1 Genomförda simuleringar 

För att fullfölja vår analys genomfördes de analyser som följer. 

 

Normaldrift 

Simulering av modellerna genomfördes med alla förutsättningar i så 

god enlighet med indata som möjligt. Detta för att få en god bild av 

byggnadernas prestanda.  

 

Optimering av orientering; solinstrålning 

För modellen till TB Exploatering utfördes en kontroll av optimal 

orientering för solinstrålning. Fönstren ändrades till typ med U=1.5 

W/m2K och g=0,72. Rotering av modellen skedde i steg om 45°. För 

varje vinkel lästes värdet för värmeförsörjningen av. Sedan samma 

värde då g-värdet satts till 0. Detta för att få en siffra på den nyttiga 

solenergin, vilken är differensen mellan de båda värdeserierna.     

 

Fönsteranalys; inverkan av g-värde och U-värde 

Modellen för TB Exploatering testades med fyra olika fönster vad gäller 

energiprestanda. Alla byggnadens fönster definierades enligt valet. För 

varje fönster kontrollerades den specifika värmeförsörjningen med 

respektive g-värde samt med g=0. Det gav ett värde på den nyttiga 

solenergin för varje fönsteruppsättning.  
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Samma simuleringar genomfördes sedan för samma modell, men 

med minskad isoleringsmängd och högre Umedel. För att undersöka 

skillnader i inverkan på olika bra isolerade hus. 

Test med ändrad fönsterprestanda i norrläge genomfördes. Detta 

för att påvisa förbättring av värmeförsörjningsbehovet. 

 

Fönsteranalys; plottning av nyttig solenergi kontra Umedel. 

Simuleringar genomfördes, för TB Exploaterings modell, där fyra olika 

fönster användes enligt tidigare. För varje fönster avlästes den nyttiga 

solenergin på samma sätt som tidigare. För varje simulering ändrades 

husets isoleringsmängd och Umedel kontrollerades. Umedel ändrades till 

sex alternativt sju olika värden.   

 

Fönsteranalys; plottning av passiv kyla kontra Umedel. 

Vid ovanstående simulering avlästes även värdet för den passiva kylan. 

Dessa värden plottades sedan mot respektive Umedel.  

3.3.2 Simuleringsmodeller 

Nedan presenteras kort de modeller som upprättats i VIP Energy. 

 

Simuleringsmodellerna 

De modeller som skapats för användning vid simuleringarna i VIP 

Energy har baserats på de indata som gavs från byggherrarna TB 

Exploatering och Bygg Vesta. Många förenklingar har gjorts vid 

skapandet. Detta för att hamna inom rimliga förutsättningar och 

tidsramar för analysen. Trots detta speglar modellerna den egentliga 

utformningen väl. Alla materialskikt och fönster är enligt indata från 

byggherrarna. 

TB Exploaterings hus är uppbyggt av typen ”skokartongsmodell” 

med fyra väggar, platt tak, platta på mark, mellanbjälklag samt fönster.  

Modellen för huset från ByggVesta är på grund av dess 

utformning modellerat som fyra enskilda huskroppar. Även de av 

typen ”skokartongsmodell”. Vid beräkning i VIP kopplades dessa 

sedan ihop till en komplett huskropp, med hjälp av funktionen 

zonberäkning.    

En mer detaljerad redogörelse för simuleringsmodellerna finns i 

Bilaga 1 och Bilaga 2. 

 



Kap. 3 Metod 
 

27 
 

3.4 Fuktsimuleringar 

Fuktsimuleringar har utförts med WUFI® Pro 5.1. 

WUFI är ett dataprogram för beräkning och simulering av värme- 

och fukttransport i byggnadsdelar och konstruktioner. Programmet är 

utvecklat och framtaget av Fraunhofer Institute for Building Physics, 

Tyskland. WUFI använder sig bland annat av klimatdata, 

konstruktionens utformning och materialdata för att, med bestämda 

tidssteg, simulera värme- och fukttransport över tid. Resultatet från 

simuleringarna kan sedan användas för att belysa eventuella problem, 

såsom bristande konstruktionsutformningar och tidsintervall då 

konstruktionen utsätts för höga fukthalter, (WUFI.se).  

3.4.1 Simuleringsmetod 

Nedan presenteras tillvägagångssättet för de simuleringar som genom-

förts med WUFI. Dessa analyser har valts att genomföras för 

byggnadernas ytterväggskonstruktioner. 

 

Simuleringsmodellerna 

Baserat på indata från byggherrarna skapades modeller med mot-

svarande materialskikt och egenskaper, samt dimensioner.  

En mer detaljerad beskrivning av simuleringsmodellen återfinns i 

resultat, kap. 4.2.2. 

 Vid de delar av konstruktionen som ansågs intressanta att studera, 

placerades monitorer ut. En monitor är en punkt för vilken simulerings-

data beräknas och presenteras specifikt.  

 

Simuleringsindata 

Vid simuleringar valdes specifika indata. Inomhusklimatet sattes till 

standard EN 15026. Utomhusklimatet var enligt klimatdatafil för 

Stockholm från LTH (Lunds Tekniska Högskola). Tidsspannet för 

simuleringarna sattes till tre år. 
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3.5 Indata 

Här presenteras de indata som utgör fundamentet till de analyser som 

genomförts. 

 Byggnadernas förenklade utformning redovisas i Figur 3.1 och 

Figur 3.2. Utformningarna har förenklats genom att utstickande 

byggnadsdelar har vävts in i huvudkropparnas principiella form. Detta 

för att skapa modeller som lämpar sig för energisimuleringar och 

energiberäkningar. ByggVestas modell är uppdelad i fyra delhus, för att 

möjliggöra simuleringar i VIP Energy (programmets metod för 

hantering av denna typ av geometri kräver detta).   

I Tabell 3.1 och Tabell 3.2 presenteras grundläggande indata till 

samtliga analyser i arbetet, Kylin, L. (TB Exploatering AB), Hällqvist, G. 

(ByggVesta AB). Tabell 3.3 visar de ingående materialens egenskaper. 

 
Figur 3.1 Dimensioner för byggnad, TB Exploatering 

 
Figur 3.2 Dimensioner för byggnad, ByggVesta 
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Tabell 3.1 Indata från TB Exploatering och ByggVesta 

Dimensioner    

 TBExploatering ByggVesta   

Hus nr b*l (m) h (m) b*l (m) h (m) 

Hela 7,2*24 5,7 Enligt bild   

1 
 

  13*85,6 18 

2 
 

  13*85,6 18 

3 
 

  9.8*45,2 18 

4 
 

  9.8*45,2 12 

  
 

  
 

  

  
Perimeter 
(m)   

Perimeter 
(m)   

  62,4   529   

  
 

  
 

  

     Byggnadsdel     

 TBExploatering ByggVesta 

  
Skikt 

Tjocklek 
(mm) 

Skikt 
Tjocklek 

(mm) 

Ytterväggar     

 
Skikt nr Hela 309,2 Hela 350 

 
1 Panel 21 Puts 10 

 
2 Luftspalt 15 Cellplast 190 

 
3 Vindpapp 

 
Betong 150 

 
4 Stenull+regel 45     

 
5 Stenull+regel 170     

 
6 plastfolie 0,20     

 
7 Stenull+regel 45     

 
8 Gips 13     

     Tak     

 

Skikt nr 
 Hela 428 Hela  650 

 
1 Lösull 400 Tätpapp   

 
2 Diff.spärr 

 
Lösull 500 

 
3 Säkerhetsfolie Betong 150 

 
4 Glespanel 28     

 
5 Innert.bekl 
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Tabell 3.2 Fortsättning indata från TB Exploatering och ByggVesta 

Byggnadsdel     

 TBExploatering  ByggVesta  

 
Skikt 

Tjocklek 
(mm) 

Skikt 
Tjocklek 

(mm) 

Grund     

 Skikt nr Hela 400 Hela 300 

 1 Betong 100 Betong 150 (100-200) 

 2 Cellplast 300 Cellplast 150 (100-200) 

 3 Kap.bryt 200 Kap.bryt 250 (200-300) 

 4 Fiberduk    

      

Mellanbjälklag     

 
Träregel   Betong   

            

Fönster 
     

 
  TBExploatering ByggVesta   

  
 

U-värde 
[W/m2K] 

g-värde        
[-] 

U-värde 
[W/m2K] 

g-värde        
[-] 

  
 

1,1 0,7 0,9 0,48 

            

      

Målvärden för byggnaden 
  

 
TBExploatering ByggVesta   

  

U-värde 
[W/m2K] 

Energiförbr. 
[kWh/m2,år] 

U-värde 
[W/m2K] 

Energiförbr. 
[kWh/m2,år] 

  
 

0,2 40  <0,17 55  
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Tabell 3.3 Materialegenskaper 

 
λ  

(W/mK) 
δ                     

(*10-6 m2/s) 
Z          

(*103 s/m) 

Betong 1,7 0,12-0,25   

Trä 0,14 0,2-0,9   

Stenull 0,04 15-24   

Lösull 0,04 15-24   

Cellplast 0,037 0,9-1,4   

PE-folie/ 
Diff.spärr 

- 
  

> 2000 

Vindpapp -   < 20 

Gips 0,25   5,6-7,2 

Puts (KC) 1 1   

Nevander, L-E. (2006), Burstöm, P-G. (2007), SS-EN12524 
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4 Resultat 
I det här kapitlet redovisas de beräkningar som genomförts och 

tillhörande resultat. I kapitlets första del återfinns resultat från 

energiberäkningar och simuleringar i VIP Energy. Därefter visas 

resultat för fuktberäkningar följt av simuleringsresultat från WUFI. 

4.1 Energi 

Nedan följer de resultat som framkommit från beräkningar och 

simuleringar, genomförda ur energisynpunkt. Handberäkningar har 

utförts för klimatskärmarnas olika byggnadsdelar i de båda objekten. 

Simuleringar har utförts i VIP Energy för de förenklade modeller som 

upprättats.   

4.1.1 Sammanställning av beräknade U-värden 

I Tabell 4.1 har en sammanställning av de beräknade värme-

genomgångskoefficienterna gjorts. Där framgår att TB Exploaterings 

byggnad uppfyller företagets eget mål för Um = 0,2 W/m2K . Dessutom 

framgår att ByggVestas byggnad inte uppfyller det mål de satt för Um < 

0,17 W/m2K.  

De värden som presenteras i Tabell 4.1 är baserade på de metoder 

som förklarats i avsnitt 3.2.1. Mer ingående information om delresultat 

och utförda beräkningar återfinns i Bilaga 4.  

 

Tabell 4.1 Sammanställning av beräknade U-värden [W/m2K] 

    TB Exploatering ByggVesta 

UTak   0,097   0,097   

UVägg   0,152   0,185   

UFönster   1,1   0,9   

UGolv   0,098   0,105   

            

ψHörn   0,029   -   

ψKantbalk   0,009   0,03   

ψKarm 
 

0,034 
 

0,041   

            

Um   0,2   0,282   
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4.1.2 Energisimuleringar 

Här följer de resultat som gavs vid simuleringarna i VIP Energy. 

 

Normaldrift 

I Tabell 4.2 presenteras resultatvärdena från simuleringarna i VIP 

Energy samt av byggherrarna satta målvärden. I tabellen framgår att 

modellen för TB Exploaterings byggnad varken lever upp till målet för 

specifik värmetillförsel eller Umedel. 

 Modellen som representerar ByggVestas referensobjekt klarar sina 

mål för specifik värmetillförsel med god marginal. Dock uppfylls inte 

målen för Umedel. 

 Värt att notera är att för TB Exploaterings byggnad ligger de båda 

simulerade värdena strax över målvärdena. Samtidigt som ByggVestas 

byggnad uppfyller målet för specifik värmetillförsel med god marginal, 

trots att målet för Umedel ej uppfylls.     

 

Tabell 4.2 Sammanställning från simuleringar i VIP samt målvärden från BH.   

 

TB Exploatering 

Vid simulering i VIP Energy ges grafik över energiflödet i modellen. 

Här presenteras den grafik som genererades för modellen motsvarande 

TB Exploaterings byggnad. 

 I Figur 4.1 redovisas fördelningen av den energi som måste 

tillföras för att upprätthålla energibalansen. Där framgår att de största 

andelarna kommer från värmeförsörjningen (27 %) samt sol genom 

fönster (26 %). Dock är inte all sol genom fönster nyttig energi, eftersom 

en del ger upphov till övervärmning och ger ett behov av passiv kyla. I 

detta fall var ventilation med värmeväxling medräknad. Det medför att 

en stor andel energi tillförs från återvunnen frånluftsenergi (20 %). 

 Av Figur 4.2 kan fördelningen för energin som avges avläsas.     

 
TB Exploatering ByggVesta 

 

Enligt 
VIP 

Eget 
målvärde 

Enligt 
VIP 

Eget 
målvärde 

Specifik 
värmetillförsel 
(kWh/m2) 

47,48 40 34,62 55 

Umedel 

(W/m2K) 
0,216 0,2 0,276 < 0,17 
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Här utgörs den största andelen av förluster via ventilation (34 %). Dock 

visar denna siffra avgiven energi före värmeväxling. Det innebär att 

den faktiska förlusten via ventilation kan minskas med den andelen 

tillförda energi från värmeväxling, vilken presenterades tidigare. Här 

presenteras även den passiva kyla (13 %) som uppstod på grund av 

övervärmning. 

Energibalans för modellen presenteras veckovis för en ettårs-

period enligt Figur 4.3. 

Mer detaljerade prestanda för modellen återfinns i Bilaga 1.  

 
Figur 4.1 Tillförd energi, TB Exploatering  

 
Figur 4.2 Avgiven energi, TB Exploatering 
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Figur 4.3 Energibalans, TB Exploatering 

ByggVesta 

Vid simulering i VIP Energy genererades följande grafik för modellen 

som motsvarar ByggVestas byggnad. 

 I Figur 4.4 redovisas fördelningen av den energi som måste 

tillföras för att upprätthålla energibalansen. Där kan avläsas att de 

största andelarna ges av återvinning ventilation (27 %) samt värme-

försörjning (23 %). I detta fall var ventilation med värmeväxling 

medräknad. Stor andel energi tillförs även från gratisenergi via 

processenergi rumsluft (21 %) och sol genom fönster (19 %). Sol genom 

fönster redovisar den totala instrålade solenergin och tar ej hänsyn till 

övervärmning. 

 Av Figur 4.5 kan fördelningen för energin som avges avläsas.     

Här utgörs den största andelen av förluster via ventilation (47 %). Dock 

visar denna siffra avgiven energi före värmeväxling. Det innebär att 

den faktiska förlusten via ventilation kan minskas med den andelen 

tillförda energi från värmeväxling, vilken presenterades tidigare. Trans-

missionsenergin utgör 22 %. Den passiva kyla (8 %) som redovisas är 

resultatet av den övervärmning som uppstod. 

Energibalans för modellen presenteras veckovis för en ettårs-

period enligt Figur 4.6. 

Detaljerad prestanda för modellen presenteras i Bilaga 2. 
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Figur 4.4 Tillförd energi, ByggVesta 

 

 

 
Figur 4.5Avgiven energi, ByggVesta 

 

 
Figur 4.6 Energibalans, ByggVesta  

 

Fönsteranalys 

De fönsteranalyser som genomfördes gav följande resultat. Fönstrens 

respektive energitekniska egenskaper framgår av Tabell 4.3. Fönster 1 

och 2 är de fönstre som angivits av byggherrarna enligt Tabell 3.2. 

Fönster 3 representerar ett solskyddsfönster och fönster 4 representerar 

ett lågenergifönster. 
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Tabell 4.3 Data för analyserade fönster 

  U 
(W/m2K) 

g                 
( - ) 

  Fönster 1 1,5 0,72 

  Fönster 2 1,1 0,70 

  Fönster 3 0,7 0,28 

  Fönster 4 0,5 0,36 
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Optimering av orientering; solinstrålning 

Att koncentrera fönsterarean mot söderläge är optimalt energimässigt. 

Vid simuleringarna framgick att mängden nyttig solenergi genom 

fönster var som störst då största fönsterarean var orienterad åt söder. 

Modellens långsidor hade störst fönsterarea. Den ena långsidan hade 

dock något större fönsterarea. Trenden för hur mängden nyttig 

solenergi varierar med orienteringen framgår av Figur 4.7. De angivna 

väderstrecken anger orienteringen för den långsida med störst 

fönsterarea. Diagrammet visar att mängden nyttig solenergi blir störst 

med den sidan åt söder. Då denna sida är riktad mot väster respektive 

öster är en av de identiska kortsidorna (sidorna med minst fönsterarea) 

riktad mot söder, vilket ger lägst nyttig solenergi.   

 

 
Figur 4.7 Diagram över trend för nyttig solenergi genom fönster vid 

varierande orientering.Väderstrecken anger riktning för den största 

fönsterarean. 

  

Fönsteranalys; inverkan av g-värde och U-värde 

De värden som beräknades för byggnadens värmeförsörjning minskade 

med ökat g-värde och ökade med ökat U-värde, för de fönster som 

användes. 

Detta påvisar att fönster med högre g-värde resulterar i mer nyttig 

solenergi, samtidigt som fönster med höga U-värden tenderar att ge 

högre transmissionsförluster. 

 

Fönsteranalys; plottning av nyttig solenergi kontra Umedel. 

Resultaten från simuleringarna visar att valet av fönstermodell har stor 

betydelse för tillgodoräknandet av instrålande solenergi, enligt Figur 
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4.8. Samtliga kurvor påvisar en sämre isolerad klimatskärm ger ökat 

behov av solenergi. Dessutom att fönster med högre total soltrans-

mittans ger möjlighet till större utnyttjande av den tillgängliga sol-

strålningen. Vid tillräckligt hög värmegenomgångskoefficient uttnyttjas 

all tillgänglig energi från solinstrålningen.    

 
Figur 4.8 ”Nyttig” solenergi 

 

Fönsteranalys; plottning av passiv kyla kontra Umedel. 

Värt att notera är även den mängd energi som bortforslas genom 

vädring, angivet i VIP som Passiv kyla, enligt Figur 4.9. Kurvornas 

lutning beror av g-värdet och deras förskjutning beror av U-värdet för 

fönstren. Vid låga U-värden ökar behovet av passiv kylning. Tendensen 

för övervärmning är alltså större med fönster som har höga g-värden 

samt byggnader med låga U-värden. 

   
Figur 4.9 Passiv kyla 
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4.2 Fukt 

Här följer de resultat som erhölls vid beräkningar och simuleringar för 

fuktbeteendet hos de olika konstruktionerna. 

4.2.1 Fuktberäkningar 

Handberäkningarna som utförts har resulterat i tabeller och diagram 

över fuktfördelningen i TB Exploaterings och ByggVestas 

konstruktioner. Det har framkommit att de båda byggherrarnas 

konstruktionslösningar står sig väl ur fuktsynpunkt.  

 TB Exploatering har valt att använda sig av en beprövad 

väggkonstruktion. Denna konstruktion består av 21 mm ytterpanel 

bestående av trä följt av 15 mm välventilerad luftspalt som utgör ett 

skydd mot nederbörd och i extrema fall slagregn.  

Luftspalten efterföljs av en vindpapp vars främsta uppgift är, som 

namnet antyder, att förhindra luft/vind att tränga in genom väggen 

och därmed försämra väggens värmemotstånd. Avsaknad av vindpapp 

leder till att vinden tillåts strömma genom efterföljande lager vars 

värmemotstånd ej blir fullgott samt att luften kan bära med sig fukt 

som även det leder till ökad transmittans.  

Följande tre lager (45/170/45 mm) består av en kombination av 

stenull och träreglar. Stenullens uppgift är att förhindra värmeflöde 

genom konstruktionen och är väggens viktigaste material i detta 

hänseende. Dess isolerande egenskaper bidrar till temperatur-

differenser mellan skikten som i sin tur leder till skillnader i relativ 

fuktighet enligt Figur 4.10. Träreglarnas funktion är att vara bärande, 

det vill säga att föra ovanliggande tyngd ner till byggnadens grund.  

Den viktigaste delen i konstruktionen ur diffusionssynpunkt är 

den 0,2 mm tjocka PE-folien som återfinns mellan två av regel-

stenullslagren. PE-folien får en betydande inverkan för fukt-

förhållandena i väggen under årets kyligare månader (januari, februari, 

mars, april, november och december) enligt Figur 4.10. Under dessa 

månader sker en tydlig minskning av den relativa fuktigheten i detta 

skikt. PE-folien ser då ut att förhindra den fuktiga inomhusluften från 

att vandra ut genom väggen. Detta beroende på att den relativa 

fuktigheten i skiktet är högre mot väggens insida än utsida. Det 

förefaller att PE-folien är mest verksam under februari månad då 

differensen över folien är störst. Under de varmare sommarmånaderna 
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(juni, juli och augusti) är förhållandena omvända. Under denna period 

verkar PE-folien för att förhindra den varma och fuktiga utomhusluften 

att tränga in genom konstruktionen. På konstruktionens insida 

återfinns ett lager bestående av 13 mm gips. Detta lager bidrar inte 

nämnvärt till varken förhindrande av värme- eller fukttransport.  

 

 
 
Figur 4.10 Fuktfördelning i ytterväggskonstruktion, TB Exploatering 

 
För att ytterligare belysa vikten av en ångspärr i denna typ av 

konstruktion utfördes ytterligare beräkningar på samma vägg, men 
denna gång utan PE-folie. I den resulterande tabellen uppstod det 
komplikationer i form av kondens i väggens yttre delar. Den kondens 
som väntas uppstå, vid avsaknad av ångspärr, kan komma att leda till 
fuktskador i form av röta och mögel. Figur 4.10  visar tydligt att det är 
just under årets kallare månader som den fuktiga inomhusluften 
tränger igenom konstruktionen, kyls ner då den närmar sig utomhus-
luften och kondenserar. Under sommarmånaderna uppstår det dock 
inga problem.  

TB Exploaterings grundkonstruktion är platta på mark. Den 
består, med innersta skiktet först, av 100 mm betong, 3x100 mm 
cellplast (som i Figur 4.11. för enkelhetens skull representerats i ett 
sammanhängande lager) följt av 200 mm kapillärbrytande skikt med 
underliggande fiberduk. Fuktfördelningen i TB Exploaterings grund-
konstruktion redovisas Figur 4.11. Enligt detta diagram kommer det 
inte att uppstå några fuktrelaterarade problem i denna konstruktion. 
Mer om de fuktberäkningar och antaganden som gjorts, samt 
konstruktionens verkningssätt återfinns i avsnitt 3.2.2. 
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Figur 4.11 Fuktfördelning i grundkonstruktion, TB Exploatering 
 

TB Exploaterings takkonstruktion är en kallvindskonstruktion. 
Den består av en yttre takbeklädnad innehållande takpannor, läkt, 
takpapp och råspont som omsluter den väl ventilerade kallvinden. 
Därefter återfinns ett lager bestående av 400 mm lösull, som följs av en 
ångspärr och ett lager innerbeklädnad bestående av gips monterat på 
reglar. Konstruktionen är väl utformad ur fuktsynpunkt, då inget av 
skikten får en hög relativ fuktighet enligt Figur 4.12.  

Takkonstruktionens utformning liknar väggkonstruktionens i 
flera hänseenden, det vill säga strukturen med ytterbeklädnad följt av 
isolerande material, diffusionsreducerande lager samt innerbeklädnad. 
Därmed kan resultaten från fuktförhållandena i taket kopplas till 
tidigare nämnda materials inverkan från väggens resultat. Bland annat 
så verkar ångspärren på samma sätt under årets kalla månader kontra 
de varmare sommarmånaderna.  

Enligt Figur 4.12 så uppkommer det dock inga kritiska nivåer av 
den relativa fuktigheten i något av skikten vid avsaknad av ångspärr. 
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Figur 4.12 Fuktfördelning i takkonstruktion, TB Exploatering 
 

ByggVesta har valt att använda sig av en ytterväggskonstruktion 
med 10 mm puts som ytterbeklädnad följt av 190 mm cellplast som 
isolerande material och 150 betong som bärande stommaterial. Putsen 
har enligt Figur 4.13  nästintill ingen inverkan på fuktförhållandena i 
konstruktionen vilket grundar sig i materialets egenskaper som 
behandlats i avsnitt 2.3.2.  

Cellplasten däremot fyller en viktig funktion i fukthänseende. 
Med sin isolerande förmåga skapar cellplasten en betydande 
temperaturdifferens som medför en sänkning av den relativa fuktig-
heten över lagret under hela året enligt Figur 4.13. Dessutom bidrar 
materialets ånggenomsläpplighetskoefficient till minskad fukttransport.  

Betongen är det material i denna konstruktion som har lägst 
ånggenomsläpplighetskoefficient och därigenom tydligt hindrar den 
fuktiga inomhusluften att vandra genom konstruktionen under årets 
kallare månader (januari, februari, mars, april, november och 
december) enligt Figur 4.13. 
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Figur 4.13 Fuktfördelning i yttervägg, ByggVesta 
 

ByggVestas grundkonstruktion är platta på mark. Den består, 
inifrån och ut, av 150 mm betong, 150 mm cellplast följt av 250 mm 
kapillärbrytande skikt med underliggande fiberduk. Fuktfördelningen i 
ByggVestas grundkonstruktion redovisas i Figur 4.14. Enligt denna 
tabell kommer det inte att uppstå några fuktrelaterade problem i denna 
konstruktion. Mer om de beräkningar och antaganden som gjorts, samt 
konstruktionens verkningssätt återfinns i avsnitt 3.2.2. 

 

 
Figur 4.14 Fuktfördelning i grundkonstruktion, ByggVesta 
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ByggVestas takkonstruktion är en kallvindskonstruktion. Den 
består av en yttre takbeklädnad innehållande tätpapp och råspont som 
omsluter den väl ventilerade kallvinden. Därefter återfinns ett lager 
bestående av 500 mm lösull, som följs av 150 mm betong. 
Konstruktionen är väl utformad ut fuktsynpunkt, då inget av skikten 
får en hög relativ fuktighet enligt Figur 4.15. 

Takkonstruktionens utformning liknar väggkonstruktionens i 
flera hänseenden, det vill säga strukturen med ytterbeklädnad följt av 
isolerande material och bärande material. Därmed kan resultaten från 
fuktförhållandena i taket kopplas till tidigare nämnda materials 
inverkan från väggens resultat. Bland annat så verkar betongen på 
samma sätt under årets kalla månader kontra de varmare sommar-
månaderna i diffusionshänseende.  
 

 
Figur 4.15 Fuktfördelning i takkonstruktion, ByggVesta 
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4.2.2 Fuktsimuleringar 

Här presenteras de resultat som generades i simuleringarna med WUFI. 

 

Fuktfördelning vägg; TBExploatering 

Simuleringar genomfördes för fukttransport genom yttervägg enligt TB 

Exploaterings indata för byggnaden.  

 Väggkonstruktionen är uppbyggd med skikt enligt Figur 4.16. 

Monitorpositionerna anger de punkter i konstruktionen vi valt att 

analysera vid simuleringarna. 

    

 
Figur 4.16 Konstruktionsuppbyggnad för vägg i WUFI, TB Exploatering 

 

 



Examensarbete: KLIMATSKÄRMENS FUNKTION  
 

48 
 

Grafik över fukthalter i monitorpositioner 

För att ge en bild av hur den relativa fuktigheten varierar med tid och 

temperatur har diagrammen i Figur 4.17 till Figur 4.19 tagits fram. 

 

Om diagrammen över temperatur och relativ fuktighet från WUFI 

Diagrammen visar vilka värden på relativ fuktighet som simulerats vid 

motsvarande temperatur. Varje punkt motsvarar en timme under 

beräknad treårsperiod. Gula punkter: första året. Gröna punkter: andra 

året. Svarta punkter: sista året. 

 Vid avläsning av diagrammen ska skillnader i gränsvärden för 

skalorna beaktas. 

 

Tolkning av diagram 

Ur diagrammen kan avläsas huruvida risknivåer för relativ fuktighet 

uppnåtts eller ej. Vid tolkning av diagrammen avläses med fördel 

värden på punkterna för sista året (svarta) och jämförs parallellt med de 

riskvärden som ges i Figur 2.6 samt Tabell 2.1. 

 Vad som framgår vid mätpunkt A, Figur 4.17, är att relativa 

fuktigheten varierar mellan ca 80% vid -15˚C och ca 40% vid 45 ˚C. Vid 

avläsning av dessa värden i diagrammet i Figur 2.6  hamnar de under 

risknåverna. Även om de enligt Tabell 2.1 hamnar inom spannet för 

riskabla RF, påvisar avläsning i Figur 2.6 att temperaturen är för låg för 

att tillväxt ska uppstå.   

 Vid mätpunkten B, Figur 4.18, och mätpunkten C, Figur 4.19, är 

konstruktionsskiktet varmare samt medelvärdet för relativa fuktigheten 

blir lägre. Även här är största andelen mätvärden utanför området för 

risk för mögeltillväxt.   
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Figur 4.17 Punktdiagram över temperatur och relativ fuktighet för 

monitorposition A, i WUFI.  

 

 
Figur 4.18 Punktdiagram över temperatur och relativ fuktighet för 

monitorposition B, i WUFI. 
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Figur 4.19 Punktdiagram över temperatur och relativ fuktighet för 

monitorposition C, i WUFI. 
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Fuktfördelning vägg; ByggVesta 

Simuleringar genomfördes för fukttransport genom yttervägg enligt de 

indata som ByggVesta delgav för byggnaden.  

 Väggkonstruktionen är uppbyggd med skikt enligt Figur 4.20. 

Monitorpositionerna anger vilka delar av konstruktionen vi valt att 

analysera vid simuleringarna. 

 

 
Figur 4.20 Konstruktionsuppbyggnad för vägg i WUFI, ByggVesta 

 

Grafik över fukthalter i monitorpositioner 

För att ge en bild av hur den relativa fuktigheten varierar med tid och 

temperatur har diagrammen i Figur 4.21 till Figur 4.23 tagits fram. 

 

Om diagrammen över temperatur och relativ fuktighet från WUFI 

Precis som tidigare visar diagrammen vilka värden på relativ fuktighet 

som simulerats vid motsvarande temperatur. Varje punkt motsvarar en 
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timme under beräknad treårsperiod. Gula punkter: första året. Gröna 

punkter: andra året. Svarta punkter: sista året. 

Vid avläsning av diagrammen ska skillnader i gränsvärden för 

skalorna beaktas. 

 

Tolkning av diagram 

Diagrammen visar huruvida risknivåer för relativ fuktighet uppnåtts 

eller ej. Vid tolkning av diagrammen avläses med fördel värden på 

punkterna för sista året (svarta) och jämförs parallellt med de risk-

värden som ges i Figur 2.6 samt Tabell 2.1. 

Vad som framgår vid mätpunkt A, Figur 4.21, är att den relativa 

fuktigheten ligger på en konstant hög nivå, > 95 %, i temperatur-

spannet -15˚C till 25 ˚C. Dessa värden överstiger riskvärdena i 

diagrammet i Figur 2.6 samt i Tabell 2.1 vilket innebär att det råder en 

överhängande risk för att tillväxt ska uppstå.   

 Vid mätpunkt B, Figur 4.22, och mätpunkt C, Figur 4.23, är 

konstruktionsskiktet varmare samt medelvärdet för relativa fuktigheten 

lägre. Även här är största andelen mätvärden utanför området för risk 

för mögeltillväxt.   

 
Figur 4.21 Punktdiagram över temperatur och relativ fuktighet för 

monitorposition A, i WUFI. 
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Figur 4.22 Punktdiagram över temperatur och relativ fuktighet för 

monitorposition B, i WUFI. 

 
Figur 4.23 Punktdiagram över temperatur och relativ fuktighet för 

monitorposition C, i WUFI. 
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5 Diskussion 
I det här kapitlet diskuteras det tidigare presenterade utförandet av 

studien, resultat samt övriga relevanta aspekter inom ramarna för 

ämnet.  

5.1 Allmän diskussion 

Här diskuteras allmänt de undersökningar av klimatskärmen som 

gjorts i detta arbete. 

5.1.1 Bakgrund 

Den information som vi fick från byggherrarna i början av arbetet blev 

avgörande för utförandet. Initialt hade vi uppfattningen att 

projekteringen för området Östra Salabacke var längre kommen. Vi 

hade som förhoppning att ritningar för de planerade huskropparna 

skulle finnas att tillgå. Då så inte var fallet fick arbetet anpassas efter 

situationen och vi inriktade oss på analys av referensobjekt till de 

tänkta byggnaderna. Detta gav dock en god bild av de konstruktions-

utformningar som var aktuella för föreliggande projektering. 

Hursomhelst så kan inte resultaten ses som säker källa till hur 

byggnaderna som uppförs i Östra Salabacke kommer att prestera.  

Arbetet är inriktat på hur klimatskärmen fungerar och hur den 

kan förbättras, samt hur förändring av en aspekt kan medföra 

förändringar ur andra aspekter. De huvudaspekter som vi lade vikt vid 

var energiprestanda och fuktrespons hos klimatskärmen. Detta val 

finner vi fortfarande befogat, eftersom studierna visade att de är 

avgörande vid utformningen av byggnadsdelar i klimatskärmen.   

5.1.2 Metod 

De analyser som ingick i arbetet har utförts med god noggrannhet och 

baseras på metoder från betrodda källor. 
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5.2 Energi 

Här diskuteras de energirelaterade undersökningar av klimatskärmen 

som gjorts i detta arbete. 

5.2.1 Energiberäkningar 

En värmegenomgångskoefficient för varje enskild konstruktionslösning 

har utförts enligt Eurokod standard och sammanställt i ett Um för 

respektive byggnad i enlighet med avsnitt 9 Energihushållning i BBR. 

Antaganden har skett i enlighet med dessa, men kan ibland kännas 

grovhuggna. Exempelvis vid beräkning kallvind skulle resultatet blivit 

mer exakt om antalet luftomsättningar varit kända, och vindens klimat 

kunnat beräknas. Nämnvärt är att de beräknade resultaten grundas på 

förenklade modeller av referensobjekten, vilket vid beräkning av den 

genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten, ger uppskattade areor 

som påverkar resultaten. 

Resultatet för TB Exploatering uppfyllde den målsättning som de 

satt i projekteringsskedet.  

 Resultaten för ByggVesta visade att de föreslagna lösningarna ej 

kommer att uppfylla det mål på Um som satts i projekteringsskedet. För 

att kunna uppnå detta mål bör mängden relativ fönsterarea minskas 

samt mängden isolering i ytterväggarna ökas, då dessa är de starkast 

bidragande faktorerna till det förhöjda värdet på Um. 

5.2.2 Energisimuleringar 

VIP Energy som simuleringsprogram är relativt pålitligt. Dock är det i 

princip omöjligt att simulera helt i enlighet med verkligheten. Därmed 

får resultaten som ges behandlas med möjlighet för avvikelse i åtanke. 

De energisimuleringar som utfördes i VIP Energy baserades på 

förenklade modeller. Modellerna byggdes upp på ett sådant sätt att den 

komplicerade utformningen ersattes med motsvarande enklare 

dimensioner. Storleksordningen för objekten bibehölls så gott det gick.  

Förenklingen medför att de resultat som erhölls antagligen 

avviker till viss del från verkligheten.  

 

Normaldrift 

Då vi simulerade normaldrift för respektive hus erhöll vi prestanda för 

den situation som mest återspeglar verkliga förhållanden. Det var dessa 
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siffror vi behövde för att se om referensobjekten uppvisade prestanda 

motsvarande kraven som ställts på nybyggnationerna. 

De värden på specifik värmekapacitet som erhölls beror till stor del av 

det driftfall som använts (mer om driftfallet i bilaga 1 och bilaga 2). 

Eftersom vi inte tagit del av exakta driftfall från byggherrarna, 

användes vad som föreföll vara tänkbara värden för dessa byggnader. 

Därmed måste hänsyn till detta tas vid bedömning av värmebehovet. 

Till exempel kan avvikelser i energiförluster via tappvarmvatten samt 

inställningar för ventilationssystem medföra andra värden på detta. 

 Värdena på Umedel däremot beror endast på de indata för 

byggnaderna som matats in. För byggnadsdelarna lades även ett U-

värde till för att på ett enkelt sätt illustrera inverkan av köldbryggor i 

byggnaden.   

 Andelen avgiven energi som är transmissionsenergi beror på 

byggnadens utformning samt de installationer som utförts. Hur stor 

andelen är ger en uppfattning om huruvida klimatskärmen bör 

förbättras, då förbrukningen ämnas sänkas. Om, exempelvis, 

värmeväxlad ventilation ej är projekterad och förlusterna därigenom är 

stora, kan det vara ett bättre steg i optimeringen. Vid våra simuleringar 

var värme-växling medräknad. Om så inte vore fallet hade de 

förlusterna utgjort den största andelen. 

  

Fönsteranalys 

Nedan följer diskussionen för fönstersimuleringarna. Notera dock att 

fönsterareorna bibehållits i alla simuleringar. Andra fönsterareor kan ge 

annat utseende hos de tendenser som simuleringarna resulterat i.  

 

Optimering av orientering; solinstrålning 

Att koncentrera fönsterarean mot söderläge är optimalt energimässigt. 

Dock påverkas även inomhusklimat och ljusinsläpp med mera. För att 

förhindra övervärmning under sommarmånaderna kan enkla lösningar 

såsom markiser och persienner installeras.  

 

Fönsteranalys; inverkan av g-värde och U-värde 

Denna analys påvisade att fönster med högre g-värde resulterade i mer 

nyttig solenergi. Samtidigt som fönster med höga U-värden tenderade 

att ge högre transmissionsförluster. Fönstrets utformning medför oftast 
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att förändring av U-värde och g-värde hänger ihop. Ett fönster med 

”högt” g-värde har alltid ”högt” U-värde. Däremot kan ett fönster med 

”högt” U-värde ha ett ”lågt” g-värde, vilket är fallet för solskydds-

fönster. Fönstren som användes i simuleringarna var tänkta att spegla 

detta. Detta samband medförde intressanta aspekter för fönstervals-

frågan. Det kan diskuteras om valet av energifönstret med lågt U-värde 

och lågt g-värde alltid är bäst. Det innebär å ena sidan alltid mindre 

energiförluster, dock innebär det samtidigt att mindre mängd solenergi 

(gratisenergi!) tas till vara. Så en undersökning med livskostnadsanalys 

hade kanske kunnat påvisa att ett fönster med lägre U-värde inte alltid 

är det mest ekonomiska valet.  

 

Fönsteranalys; plottning av nyttig solenergi kontra Umedel 

Sämre hus med högt Um har en högre nyttjandegrad av solenergin. 

Vilket beror på att husets energibehov ökar med ökat Um och solenergin 

då, i större utsträckning, kan nyttjas. Ett sämre hus har under sommar-

månaderna, då mängden instrålande solenergi är som störst, behov av 

att tillvarata denna energi istället för att vädra bort den. Detta resulterar 

i högre värden av ”nyttig” solenergi och lägre värden av passiv kyla. 

 

Fönsteranalys; plottning av passiv kyla kontra Umedel 

Kopplat till resonemanget ovan så minskar mängden passiv kyla med 

ökat Um på grund av att risken för övervärmning minskat. Behovet av 

vädring blir ej lika påtagligt.  

5.2.3 Jämförelse energiberäkningar mot energisimuleringar 

De beräknade värdena för Umedel skiljer sig mellan handberäkningarna 

och simuleringarna i VIP Energy. Detta har antagligen sin orsak i 

behandlandet av köldbryggor. I handberäkningarna har köldbryggorna 

beräknats enligt noggranna formler och indata. I VIP Energy däremot 

har köldbryggorna representerats av en ökning, ΔU, av U-värdet för 

respektive byggnadsdelar. 

 Umedel från handberäkningarna kan därmed anses mer verklighets-

trogna. 
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5.3 Fukt 

Här följer en diskussion för de fuktrelaterade klimatskärmsanalyserna.  

5.3.1 Fuktberäkningar 

Tabellerna ger endast en bild av inverkan av fuktbelastning via 

diffusionstransport, ej konvektion eller läckage/kapillärsugning. De 

behandlar heller inte eventuell problematik rörande byggfukt. 

 De resultat som ges har dock stort analytiskt värde. Diagrammen 

och tabellerna ger med enkla medel en överskådlig bild av fukt-

belastningen vid valda förutsättningar. Ett materials inverkan på 

fukttransporten kan här göras tydligt, till exempel ångspärrens 

sänkning av fukthalten (Differensen av ånghalten över skiktet). 

Enkelheten ligger i att endast få indata behövs för att ge ett överskådligt 

resultat.  

5.3.2 Fuktsimuleringar 

Simuleringarna i WUFI tar hänsyn till många faktorer för att spegla ett 

så verklighetstroget förlopp som möjligt. Dock ger simuleringarna 

endast fingervisningar för hur den verkliga fukttransporten skulle se ut. 

 Sett till resultaten från simuleringarna kan vissa anmärkningar 

göras. Gällande ByggVestas ytterväggskonstruktion finns det påtaglig 

risk för mikrobiell tillväxt i dess yttre delar. Det är troligtvis putsens 

kapillärsugande förmåga som bidrar till de jämna och höga fukt-

halterna. Fukten ges dessutom inte möjlighet att diffusions- eller 

konvektionstransporteras bort. I fall då putsen har stort ångmotstånd 

kan fukten som dras in låsas i väggen, om inte dränerande luftspalt 

finns. Därmed kan en luftspalt vara en god lösning på problemet. Detta 

går dock inte att simulera i WUFI, då endast fukttransport i en riktning 

är möjlig i simuleringarna (luftspalten ges inte dess ventilerande 

funktion).  

 Ytterligare en risk med de, i putsen, höga relativa fukthalterna 

finns då utetemperaturen faller under noll grader Celsius. Risken är att 

det bundna vattnet fryser och expanderar, vilket kan medföra frost-

sprängning i materialet. Det kan då förlora sin funktion och till och med 

falla av konstruktionen.      
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5.3.3 Jämförelse fuktberäkningar kontra fuktsimuleringar 

De resultat som framkommit genom handberäkningar kan ej direkt 

jämföras med de från simuleringarna i WUFI. Detta på grund av att 

handberäkningarna ej tar hänsyn till fler väderförhållanden än 

förändringar i relativ fuktighet och temperatur. Dessutom ger hand-

beräkningarna endast stationära extremvärden, medan WUFI 

presenterar ett gitter av mätvärden där extrema och normala värden 

kan avläsas.   

 Dessa två metoder ger dock liknande värden på den relativa 

fuktigheten beroende av temperatur i de delar av konsruktionen som 

ligger närmre insidan. Det beror på att inverkan från bland annat 

slagregnets fuktpåverkan har avtagit. Här sker fukttransporten till stor 

del genom diffusion. 

5.4 Relevans av förbättring av klimatskärmen 

Andelen avgiven energi som är transmitterad energi uppgick till 31 % 

för TB Exploaterings byggnad och 22 % för ByggVestas byggnad. 

Därmed är det av större relevans för TB Exploaterings byggnad att 

förbättra klimatskärmens värmegenomgångskoefficient.  

Gällande ByggVestas utformning av klimatskärmen bör de tänka 

på att om den byggnad som ska uppföras i Östra Salabacke har mindre 

tempererad area än referensobjektet, bör byggnadens Umedel sänkas. 

Detta dels på grund av att deras egna mål för Umedel ej uppfyllts, men 

även på grund av att det är svårare att uppnå kraven för specifik 

värmeförsörjning med mindre byggnader. Sänkningen av Umedel kan 

göras, bland annat, genom ökad isoleringsmängd, främst i väggarna, 

eller minskad relativ fönsterarea . 

 TB Exploatering har en liten relativ fönsterarea. Vilket ger relativt 

låga transmissionsförluster. Dock bör optimering av fönsterplacering 

och byggnadens orientering tänkas över. Mer passiv solenergi kan 

nyttjas med större fönsterarea i söderläge.    
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6 Slutsats 
I detta examensarbete har klimatskärmens uppbyggnad och funktion 

undersökts och analyserats. De projekterade klimatskärmarna för 

nybyggnationerna i Östra Salabacke har analyserats ur energi- och 

fuktperspekiv och har behandlat väggar, tak, grund samt fönster. 

Baserat på resultaten från analysen, har för- och nackdelar samt risker 

med de olika klimatskärmarna belysts.   

I vår granskning framkom att en bra klimatskärm uppfyller de 

krav som i projekteringsstadiet ställts på denna. Um är ett riktvärde som 

tidigt sätts och bör vid färdigställning uppnås. De valda konstruktions-

lösningarna ska inte innebära risk för fuktskador, och det är därför 

viktigt att vid projektering beakta dessa risker samt vid uppbringande 

av byggnad vara noga med att säkerställa de projekterade åtgärderna. 

TB Exploaterings projektering uppnår enligt utförda beräkningar 

målsättningen Um=0,2 W/m2K ( 0,2 W/m2K) men når inte målet på en 

specifik värmeförsörjning under 40 kWh/m2,år (47,48 kWh/m2,år). 

Detta dock utan att riskera konsekvenser i form av fuktskador. 

ByggVestas projektering uppnår inte målsättningen på Um<0,17 

W/m2K (0,282 W/m2K) men lyckas trots detta uppnå målsättningen på 

en specifik värmeförsörjning under 55 kWh/m2,år (34,62 kWh/m2,år). 

Enligt resultaten kommer heller inte konstruktionslösningarna innebära 

risk för fuktskador. 

TB Exploatering kan komma att få fuktskador vid felaktigt 

uppbringande av dess ångspärr i väggkonstruktionen. Brister i 

ångspärren kan leda till fuktskador då den fuktiga inomhusluften tillåts 

vandra genom konstruktionen under de kallare vintermånaderna.   

De båda byggherrarna har valt att använda sig av en kallvinds-

konstruktion, som taklösning, vilket kan leda till fuktskador på 

yttertakets insida om ej tätningar vid rördragningar genom innertaks-

konstruktionen utförs korrekt samt om sprickor i ByggVestas betong-

konstruktion eller revor i TB Exploaterings ångspärr uppstår. Gällande 

grunden kommer inga komplikationer att ske vid korrekt utförande.  

Valet av fönster har betydande inverkan på energibalansen. Goda 

fönsterval leder till minskad värmeförsörjning. Fönster med låg värme-

genomgångskoefficient är alltid att föredra sett till byggnadens 
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specifika värmeförsörjning. Dock bör även fönstrens totala soltrans-

mittans beaktas.  

Ett fönster med låg värmegenomgångskoefficient tillåter endast 

små mängder värme att passera ut, men kan å andra sidan inte släppa 

in stor mängd gratis solenergi. Ett fönster med högre värme-

genomgångskoefficient däremot, kan både släppa in och ut en 

betydande mängd värme. Bortsett från solskyddsfönster som släpper ut 

en betydande mängd värme utan att ta tillvara på särskilt stor mängd 

solenergi. Dessa fönster verkar mot övervärmning och bidrar mer till 

god komfort än till energibalansen.  

Nyttjandet av passiv solenergi kan optimeras genom att placera 

den största fönsterarean i söderläge samt att undvika stora fönsterareor 

mot norr. Vid fokus på tillvaratagandet av passiv solenergi ska hög 

total soltransmittans prioriteras. En byggnad med försämrat Umedel 

tillgodoräknar sig större mängd solenergi än en byggnad med ”bra” 

Umedel. Detta på grund av att balanstemperaturen ökar med ett ökat U-

värde och därmed blir uppvärmningssäsongen längre. Vilket innebär 

att mer solenergi kan tillgodoräknas. 
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7 Förslag på fortsatta undersökningar 
Här presenteras förslag på vidare undersökningar med grund i denna 

rapport. 

 En fördjupad fönsteranalys, där optimering av fönsterareor, 

fönsterval samt orientering undersöks parallellt en livscykel-

kostnadsanalys (LCC-analys). Är de mest energieffektiva 

fönstren ekonomiskt försvarbara i alla lägen? Avgränsningarna 

för detta arbete gav ej utrymme för en sådan analys.  

 En analys av mätningar som genomförs på byggnaderna i Östra 

Salabacke då de uppförts. Där mätvärden kontrolleras parallellt 

med de satta målvärdena och används till återkoppling vid 

projektering av nästkommande etapper. 

  



Examensarbete: KLIMATSKÄRMENS FUNKTION  
 

64 
 

  



 

 

65 
 

8 Referenslista 
Tryckta: 

Burstöm, P-G. (2007). Byggnadsmaterial: Uppbyggnad, tillverkning och 

egenskaper. 

 

Nevander, L-E. (2006): Fukthandbok: Praktik och teori. Svensk 

Byggtjänst 2006. 

 

Sandin, K. (2007): Praktisk byggnadsfysik 

 

Viitanen, H. (2001): Factors affecting mould growth on kiln dried wood. 

 

Digitala:  

(Isolerguiden -06) www.stenull.paroc.se (2012-04-05) 

 

(Boverket, 2009) www.boverket.se (2012-04-04) 

 

(Energivalet, 2011) www.energimyndigheten.se (2012-04-10) 

 

(Uppsala.se) www.uppsala.se (2012-03-26) 

 

(TBExploatering.se) www.tbexploatering.se (2012-03-30) 

 

(ByggVesta.se) www.byggvesta.se (2012-03-30) 

 

(WUFI.se) www.wufi.se (2012-04-17) 

 

(VIP Energy) www.strusoft.com (2012-04-12) 

 

Muntliga:  

Hällqvist, G. (ByggVesta AB) gorel.hallqvist@byggvesta.se (2012-04-13)  

 

Kylin, L. (TB Exploatering AB) lars.kylin@tbexploatering.se (2012-04-03)   

  

http://www.stenull.paroc.se/
http://www.boverket.se/
http://www.energimyndigheten.se/
http://www.uppsala.se/
http://www.tbexploatering.se/
http://www.byggvesta.se/
http://www.wufi.se/
http://www.strusoft.com/
mailto:goerel.haellqvist@byggvesta.se
mailto:lars.kylin@tbexploatering.se


Examensarbete: KLIMATSKÄRMENS FUNKTION  
 

66 
 

   



 

 

   B1 
 

Bilagor 
Här följer bilagorna till detta examensarbete: 

Bilaga 1: VIP Energy- simulering TB Exploatering  

Här återfinns detaljer för simulering i VIP Energy av TB 

Exploaterings byggnad. 

Bilaga 2: VIP Energy- simulering Bygg Vesta  

Här återfinns detaljer för simulering i VIP Energy av ByggVestas 

byggnad. 

Bilaga 3: marktemperatur- och fuktberäkningar  

Här återfinns de tabeller som ingår i fukt-beräkningarna för de 

båda byggnaderna. Här finns även beräkning av marktemperatur 

under platta på mark. 

Bilaga 4 : handberäkningar värmetransmission  

Här återfinns energiberäkningar för de båda bygg-herrarnas 

konstruktioner. 
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Bilaga 1: VIP Energy- simulering TB Exploatering  
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Bilaga 2: VIP Energy- simulering Bygg Vesta 
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Bilaga 2 
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Bilaga 2 
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Bilaga 2 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3: marktemperatur- och fuktberäkningar  

 

Beräkning av årsmedeltemperatur under byggnadernas plattor: 

 

TB Exploatering       ByggVesta 

    

 
 

 
 

  
 

Beräkningsexempel för tabellmetod (ByggVestas yttervägg, april månad): 

 

 

Skikt 
d              

(m) 
λ  

(W/mK) 
R  

(m2K/W) 
ΔT           
(°C) 

T             
(°C) 

νs       
(g/m3) 

δ         
(m2/s) 

Z           
(s/m) 

Δν    
(g/m3) 

ν         
(g/m3) 

RF 

          4,3 6,50       4,676 0,72 

Utsida   
 

0,04 0,1   
 

  
 

  
 

  

    
 

  
 

4,4 6,55   
 

  4,676 0,71 

Puts 0,01 1 0,01 0,0     1,00E-06 1,00E+04 0,023 
 

  

    
 

  
 

4,5 6,56   
 

  4,699 0,72 

Cellplast 0,19 0,037 5,14 15,9     1,20E-06 1,58E+05 0,359 
 

  

    
 

  
 

20,3 17,62       5,059 0,29 

Betong 0,15 1,7 0,09 0,3     1,50E-07 1,00E+06 2,270 
 

  

    
 

  
 

20,6 17,90   
 

  7,329 0,41 

Insida     0,13 0,4               

          21,0 18,32       7,329 0,40 

Summa     5,40 16,7       1168333 2,652     
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 Tabell över fuktfördelning i ytterväggskonstruktion, TB Exploatering 

 

 

Tabell över fuktfördelning i väggkonstruktion utan ångspärr, TB Exploatering 

 
 

 

Skikt Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

  0,87 0,85 0,78 0,72 0,67 0,66 0,70 0,74 0,78 0,83 0,86 0,88 
Utsida                    
  0,86 0,84 0,77 0,72 0,67 0,66 0,70 0,74 0,78 0,83 0,85 0,87 
Vindpapp                    
  0,87 0,85 0,78 0,72 0,67 0,66 0,70 0,74 0,78 0,83 0,86 0,88 
Stenull                    
  0,64 0,62 0,61 0,60 0,60 0,62 0,67 0,70 0,71 0,71 0,70 0,67 
Stenull                    
  0,24 0,23 0,26 0,31 0,41 0,51 0,58 0,58 0,49 0,42 0,33 0,27 
PE-folie                    
  0,54 0,54 0,52 0,49 0,45 0,43 0,42 0,42 0,45 0,47 0,50 0,52 
Stenull                    
  0,42 0,42 0,42 0,41 0,41 0,41 0,40 0,4 0,41 0,41 0,42 0,42 
Gips                    
  0,41 0,41 0,41 0,41 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,41 0,41 0,41 
Insida                    
  0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Skikt Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

  0,87 0,85 0,78 0,72 0,67 0,66 0,70 0,74 0,78 0,83 0,86 0,88 
Utsida                    
  0,86 0,84 0,77 0,72 0,67 0,66 0,70 0,74 0,78 0,83 0,85 0,87 
Vindpapp                    
  1,29 1,29 1,07 0,87 0,70 0,62 0,62 0,66 0,75 0,87 1,02 1,19 
Stenull                    
  1,01 1,00 0,89 0,76 0,63 0,58 0,58 0,61 0,67 0,75 0,86 0,96 
Stenull                    
  0,47 0,46 0,46 0,45 0,44 0,45 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 
Stenull                    
  0,39 0,39 0,39 0,39 0,40 0,42 0,43 0,43 0,42 0,41 0,39 0,39 
Gips                    
  0,41 0,41 0,41 0,41 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,41 0,41 0,41 
Insida                    
  0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 



Bilaga 3 
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Tabell över fuktfördelning i grundkonstruktion, TB Exploatering 

Skikt RF 

Mark 1,00 
Dränering   
  0,98 
Cellplast   
  0,48 
Betong   
  0,41 
Insida   
  0,40 

 

 

Tabell över fuktfördelning i takkonstruktion, TB Exploatering 

 

 

Tabell över fuktfördelning i takkonstruktion utan ångspärr, TB Exploatering 

Skikt Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

  0,87 0,85 0,78 0,72 0,67 0,66 0,70 0,74 0,78 0,83 0,86 0,88 
Yttertak                      
  0,84 0,82 0,76 0,70 0,66 0,66 0,70 0,74 0,77 0,82 0,84 0,85 
Lösull                      
  0,37 0,37 0,37 0,38 0,40 0,42 0,43 0,43 0,41 0,40 0,38 0,37 
Gips                      
  0,41 0,41 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,41 
Insida                      
  0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

 

 

Skikt Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

  0,87 0,85 0,78 0,72 0,67 0,66 0,70 0,74 0,78 0,83 0,86 0,88 
Yttertak                      
  0,84 0,82 0,76 0,70 0,66 0,66 0,70 0,74 0,77 0,82 0,84 0,85 
Lösull                      
  0,18 0,18 0,21 0,26 0,36 0,48 0,56 0,56 0,45 0,36 0,27 0,21 
Diff.spärr                      
  0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,40 0,40 0,40 0,40 0,41 0,41 0,41 
Gips                      
  0,41 0,41 0,41 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,41 
Insida                      
  0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 
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Tabell över fuktfördelning i yttervägg, ByggVesta 

 

 

Tabell över fuktfördelning i grundkonstruktion, ByggVesta 

Skikt RF 

Mark 1,00 
Dränering   
  0,97 
Cellplast   
  0,51 
Betong   
  0,41 
Insida   
Inne 0,40 

 

 

Tabell över fuktfördelning i takkonstruktion, ByggVesta 

 
  

Skikt Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

  0,87 0,85 0,78 0,72 0,67 0,66 0,70 0,74 0,78 0,83 0,86 0,88 
Utsida                    
  0,86 0,84 0,77 0,71 0,67 0,66 0,70 0,74 0,78 0,82 0,85 0,87 
Puts                    
  0,86 0,84 0,77 0,72 0,67 0,66 0,70 0,74 0,78 0,82 0,85 0,87 
Cellplast                    
  0,22 0,21 0,24 0,29 0,37 0,47 0,54 0,54 0,45 0,37 0,3 0,25 
Betong                    
  0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,40 0,40 0,40 0,41 0,41 0,41 0,41 
Insida                    
  0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Skikt Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

  0,87 0,85 0,78 0,72 0,67 0,66 0,70 0,74 0,78 0,83 0,86 0,88 
Yttertak                    
  0,84 0,82 0,76 0,71 0,66 0,66 0,70 0,74 0,77 0,82 0,84 0,86 
Lösull                    
  0,19 0,18 0,21 0,26 0,36 0,48 0,55 0,55 0,45 0,36 0,27 0,22 
Betong                    
  0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 
Insida                    
  0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 
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Bilaga 4: handberäkningar värmetransmission 

Handberäkningar, TB Exploatering 

 

Ytterväggskonstruktion 

Luftspalten ses som väl ventilerad vilket leder till att allt 
värmemotstånd utanför luftspalten sätts till noll och att det yttre 
värmeövergångsmotståndet blir detsamma som det inre. 
 

 
 
I följande beräkningar av värmegenomgång försummas vindpappen 
och plastfoliens inverkan. Det finns heller inget behov av U-
värdeskorrektion i denna typ av konstruktion, enligt SS-EN ISO 6946. 
Lager 4, 5 och 7 består av träreglar och isolering och måste därmed 
viktas med hjälp av λ-värdesmetoden och U-värdesmetoden, enligt SS-
EN ISO 6946.  

För att undvika köldbryggor i väggelementet så antas 
reglarna i lager 4 och 7 vara förskjutna i förhållande till varandra. Detta 
ger följande fall för värmegenomgång. 
1. Regel - Regel - Isolering 
2. Regel - Isolering - Isolering 
3. Isolering - Regel - Regel 
4. Isolering - Regel - Isolering 
5. Isolering - Isolering - Regel 
6. Isolering - Isolering - Isolering 

För att bestämma ytandelen för varje fall så antas ett 
väggelement 600x600 mm (baserat på reglarnas centrumavstånd). 
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Detta ger att sex U-värden ska beräknas. Värmeövergångsmotstånden 
samt värmemotståndet för gipsskivan är desamma för samtliga fall och 
kan därför summeras innan beräkning av respektive fall. Därefter sker 
en viktning av U-värden med hjälp av areaandelarna. 
 

 
Fall 1 (regel-regel-isolering): 

  

  
Fall 2 (regel-isolering-isolering): 

  
 

 
Fall 3 (isolering-regel-regel): 

 
Fall 4 (isolering-regel-isolering): 

 

 
Fall 5 (isolering-isolering-regel): 
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Fall 6 (isolering-isolering-isolering): 

 
Viktning av U-värden med hjälp av areaandelarna. 

 
λ-värdesmetoden: 

 
 
Sammanställning av U-värdesmetoden och λ-värdesmetoden genom 

medelvärdessats: 

  

 
 

Takkonstruktion 

Beräkningar av takets U-värde utförs enligt SS-EN ISO 6946. 
Vindsutrymmet är ventilerat vilket innebär att yttertaket/vindens 
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värmemotstånd, Ru, ses som ett homogent skikt som läggs ovan 
lösullsisoleringen. Dock innefattar Ru ej Rse. Utöver detta så försummas 
inverkan av reglar i beräkningen. 

  
Grundkonstuktion 

 

 
 

Sammanställning av klimatskärmen genom beräkning av Um 

Någon handberäkning av fönstrens U-värde utfördes inte, då den 

angivits av byggherrarna enligt Tabell 3.2. Dock är det mer än U-värdet, 

vid val av fönster, som spelar in i byggnadens energibalans vilket 

redovisas under VIP-simuleringarna. Inverkan av punktköldbryggor i 

byggnaden har försummats. Linjeköldbryggorna beräknades enligt 

Swedisol Isolerguiden 06 
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Handberäkningar ByggVesta 

 

Ytterväggskonstruktion 

 
 

Takkonstruktion 
Beräkningar av takets U-värde utförs enligt SS-EN ISO 6946. 
Vindsutrymmet är ventilerat vilket innebär att yttertaket/vindens 
värmemotstånd, Ru, ses som ett homogent skikt som läggs ovan 
lösullsisoleringen. Dock innefattar Ru ej Rse. Utöver detta så försummas 
inverkan av reglar i beräkningen. 
 



Examensarbete: KLIMATSKÄRMENS FUNKTION  
 

B4.6 
 

 
 

Grundkonstruktion 

 
 

Sammanställning av klimatskärmen genom beräkning av Um 
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