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Sammanfattning  
Det här examensarbetet riktar sig mot bostadsbebyggelse från 1960-talet. I och med 

att bostad- och servicesektorn står för cirka 40 % av Sveriges totala energianvändning 

är det därför vitalt att vi utför underhållsåtgärder på energislukande byggnader.  

 

 Studien avser att upplysa vilka potentiella brister och svagheter given byggnad har 

och vad som kan göras för att förbättra dessa. Byggnaden i fråga är bostadsföreningen 

Stocken i Karlstad. Byggd 1962 med en då vanlig konstruktionslösning, 

skalmursfasad med tegel, isolering samt betong- och lättbetongstomme. Målet med 

rapporten är att utifrån litteraturstudier, VIP Energy beräkningar och platsbesök göra 

en analys av byggnaden och därefter lägga fram förslag på energisparande åtgärder. 

Åtgärder som studerats närmre är för klimatskärmen men även mindre åtgärder 

diskuteras, så som ändring av ventilationssystem. 

 

Resultatet av en tilläggsisolering med skivmaterial som yttre skydd kan ge närmare 5 

% mindre energiförbrukning. Det är en relativt liten vinst men tillsammans med 

övriga, mindre förslag kan en högre vinst fås. Rent ekonomiskt är åtgärden inte 

försvarbar och investeringen fås inte tillbaka i form av energibesparing under 

byggnadens livstid. Hydrofobering, en metod som ännu inte använts i större 

utsträckning kan vara ett bra alternativ till tilläggsisolering. Genom ett 

väderskyddande skikt göra fasaden vattentät men bevara väggens förmåga att 

ventilera ut fukt. Genom en torrare vägg fås en energibesparing, men resultat kan vara 

väldigt varierande och beror mycket på förutsättningarna vid utförandet. 

 

Slutsatsen är att endast en åtgärd inte är tillräckligt för att säkra inför de nya 

energidirektiven. För att klara en minskning på 20 % behövs flera åtgärder göras. 

Justering av interna flöden och nytt ventilationssystem kan ge större vinster och 

behöver ses över i äldre byggnader. Men en ny fasad är ett bra skydd inför framtiden. 

Byggnaden måste ses som en helhet där alla svagheter och flaskhalsar åtgärdas. Stora 

som små, alla åtgärder gör skillnad! 

 

  



   
 

II 
 

Abstract 
The report is aimed at housing development from the 1960s. As the residential and 

service sector accounts for approximately 40 % of Sweden's total energy 

consumption, it is therefore vital that we perform maintenance actions on energy -

guzzling buildings.  

 

The study intends to enlighten the potential flaws and weaknesses found in buildings 

and what can be done to improve them. The building in question is the residential 

community Stocken in Karlstad. It was built in 1962 with a common construction 

solution, brick wall with insulation and concrete frame. The goal of the report is 

through literature studies, VIP Energy calculations and site visits, perform an analysis 

of the building and then make proposals on energy saving measures. Measures that 

have been studied more closely are for the climate screen but smaller measures are 

discussed, such as modification of the ventilation system. 

 

The result of added insulation with disc material as exterior protection can provide 

close to 5 % less energy consumption. It is a relatively small profit but along with 

other, smaller proposals a higher gain can be obtained. From a purely economic 

standpoint the action is not viable and the energy savings can not cover the 

investment cost. Hydrophobing, a method that has not yet been used to a greater 

extent can be a good alternative to adding insulation. Through a weather protective 

coating make the facade waterproof but preserve the wall's ability to vent out 

moisture. Energy savings is obtained through drier walls, but results may be varying 

and a lot depends on the conditions during the application process. 

 

The conclusion is that only one measure is not enough to secure the goal of the new 

energy directives. To meet the 20 % needed, more actions need to be done. 

Adjustment of internal flows and new ventilation system can provide greater profits 

and need to be revised in older buildings. But a new facade is a good protection for 

the future. The building must be seen as a whole so the weaknesses and bottlenecks 

can to be addressed appropriately. Large or small, every action makes a difference! 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

Boken ”Vår gemensamma framtid”, möjligtvis mer känd som Brundlandrapporten, 
förklarade 1987 vilka katastrofala påföljder den ekonomiska tillväxten har på vår 
miljö. Ett resultat som gett kraftigt ökade koldioxidutsläpp som påverkar vår atmosfär 
på ett sådant sätt att det globala klimatet ändrats. Koldioxid känner inga landsgränser 
så det är ett problem som kommer drabba oss alla. Senare år 1992 togs 
handlingsprogrammet ”Agenda 21” fram på FNs klimatkonferens om miljö och 
utveckling. Programmet tar upp vad vi som enskild privatperson samt vad 
myndigheter kan göra för att motverka fortsatt miljö- och naturförstöring. 
 

”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”  
 

Brundlandrapporten 1987(Världskommissionen för miljö och utveckling 1987)  
 
Vi måste på ett ansvarsfullt sätt bruka våra resurser för att säkra tillgångarna för 
framtida generationer. Sverige har goda förutsättningar för användning i stor 
utsträckning av vatten-, vind- och solkraft. I och med den internationella 
energimarknaden spelar det ingen roll om vi förorenar vår egen mark genom 
överexploatering och förbrukning eftersom föroreningar inte stannar vid landets 
gränser. Men det betyder inte att vi inte ska sträva efter en koldioxidneutral 
energiframställning. Varje land bör det ta vara på dess resurser och arbeta mot en 
neutral framställning av energi, för att tillsammans nå en hållbar planet. 
 
Bostad- och servicesektorn har stor betydelse för energianvändningen sett i Sverige. 
Sektorn förbrukar cirka 40 % av den totala energianvändningen. Man räknar med att 
cirka 60 % av energin för bostads- och servicesektorn går till uppvärmning av 
bostäder och varmvatten(Energimyndigheten 2013)  Det aktuella bostadsbeståndet, 
inte minst bostäder från ”Miljonprogrammet” som byggdes på 1960-70 talet, är i 
behov av stora åtgärder och uppgraderingar för att klara de mål som satts upp. Enligt 
en rapport skriven av IVA(Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 2012)  behövs tre 
gånger fler bostäder renoveras än vad det kommer nyproduceras till 2050. Det ger ett 
renoveringsbehov på cirka 46 000 lägenheter per år. Något Sverige idag inte lever upp 
till. 
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En orsak till bostadssektorn höga energianvändningar är slitna fasader som genom 
åren har fått försämrad termisk isoleringsförmåga, frostsprängningar i tegel och 
betong är några av de problem som uppstår. På grund av bristande konstruktioner och 
väderbelastning finns det därför stora möjligheter till förbättring. Både för ägaren, de 
boende samt för miljön.  
 
Att förnya en byggnad kan vara mycket kostsamt och innebära mycket arbete 
beroende på byggnadens skick och nuvarande system. En del klarar sig med förnyad 
fasad och andra behöver en helhetslösning med nya ventilationssystem, rördragningar 
och isolerings tillägg. Även enkla ändringar som att låta installera LED-belysning i 
samtliga offentliga miljöer kan ge positivt resultat. 
Beslut som tagits för att effektivisera befintliga bostäder har visats ge stora vinster, 
inte minst för Gustav Adolf 13 i centrala Malmö. Fastighets AB Briggen, en stor aktör 
på fastighetsmarknaden i Öresundsregionen, har valt att certifiera en av sina 
byggnader enligt EU-märkningen GreenBuilding vilket innebär en 25 % minskning 
av energianvändning jämfört med tidigare. Dem har genom åtgärder som nytt 
ventilationssystem, ny styr- och reglerteknik, ny kylmaskin samt diverse 
driftoptimeringar lyckats gjort en besparing på hela 520 MWh/år. En sänkning p 25,9 
% (Fastighetsägarna 2012) .  
 
Syftet med det här arbetet är att i samarbete med HSB undersöka vilka lösningar som 
kan ge en effektiviserad klimatskärm för byggnader med liknande förutsättningar, 
utifrån given referensbyggnader. 
 
Målet med rapporten är att framställa underlag för hur en effektivisering av vald 
byggnads klimatskärm kan utföras. Detta skall ske genom litteraturstudier och 
beräkningar kontrollera vilka lösningar som är lämpligast. De åtgärder som föreslås 
ska sträva efter att komma upp till de nya energidirektiven ställda av EU. Det vill säga 
en minskning av energianvändningen med 20 % jämfört med 
2008(Energimyndigheten 2013) . 
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1.2 Metod 

1.2.1 Generell arbetsstruktur 

1.2.1.1 Samla in underlag och analysera byggnaden 
Första steget var att samla information om aktuell bostad för att skapa en bild över hur 
byggnaden fungerar, vilka material som används, hur klimatskalet är uppbyggt och 
vilka system som används. Tog fram nyckeltal och fastighetens förbrukning. 
Identifierade områden där det finns potential för att vidta åtgärder som påverkar 
energiförbrukningen. 

1.2.1.2 Identifiera och utreda åtgärder 
Med utgångspunkt från tidigare insamlad information ta fram möjliga lösningar till de 
avvikelser och potentiella förbättringsområden som identifierats. Utifrån arbetets 
resultat skapa en åtgärdslista på rimliga alternativ för att effektivisera byggnadens 
klimatskal. 
De föreslagna alternativen måste noggrant utredas för att ta reda på om åtgärden är 
genomförbar i praktiken.  

1.2.1.3 Utföra åtgärder 
För de alternativ som uppfyller de specificerade kraven, ska nya energivärden 
beräknas och jämföras mot de mål som ställts av HSB samt från de nya 
energispardirektiven från EU.  
Sammanställning av byggnadens nya, förbättrade funktion och sedan jämföra mot 
dess tidigare värden, för att på så sätt klargöra vilka vinster en investering kan tänkas 
ge. 

1.2.2 VIP Energy 
För att med hög noggrannhet kunna beräkna byggnadens energivärden och vad 
besparingsåtgärder ger för effekter användes VIP Energy (StruSoft 2014) . 
Programmet kan beräkna och redovisa energistatistik och nyckeltal, timme för timme 
eller för ett helt år. Efter inmatningen av en byggnads klimatskal, system och interna 
flöden kan, utifrån programmets beräkningar, ett rimligt resultat. 
För detaljerad indata se bilaga 11.1.2 Energi-indata. 
 
I jämn takt med att byggnader blir mer och mer energieffektiva samt komplicerade 
blir också även beräkningsprocessen svårare. Med hjälp av internationella 
valideringssystem som riktlinjer för de dynamiska beräkningsprogram som finns ute 
på marknaden skiljs de bättre ut väldigt fort från de enklare. VIP Energy är validerat 
enligt IEA-BESTEST, ASHRAE-BESTEST och CEN-15265(StruSoft 2014) . 

1.2.2.1 Klimatdata 
I programmet väljs förinlagda klimatorter som innehåller statistiska klimatdata som 
temperaturer och vindhastigheter. Beroende på byggnadens topografiska placering 
kan man därefter ändra vilken procent av klimatfilens vindhastighet som ska 
användas. Det vill säga är byggnaden på en höjd används 100 % och är istället 
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byggnaden på lägre marker och skymd av andra byggnader kan reducering göras 
utifrån en ingenjörsmässig uppskattning. 
Här angavs även antal lägenheter, golvarea samt vilken ventilerad rumsvolym som 
skall användas vid beräkningar. 

1.2.2.2 Material och konstruktion 
Klimskärmens uppbyggnad modellerades och diverse mängdning fördes in utifrån 
uppmätt data från arkitekt- och konstruktionsritningar. Förinlagda material finns 
inbyggt i programmet men det finns även möjlighet för enkel inmatning av nya 
materialdata. Byggnadsdelar som tak, grund, bjälklag, väggar, fönster och dörrar förs 
sedan in i respektive vädersträck och mängd. 

1.2.2.3 Köldbryggor 
Modellering av 2-, samt 3-dimensionella köldbryggor och inmatning av dess längder 
eller antal gjordes utifrån byggnadens utformning och konstruktion. Antaganden och 
uppskattningar gjordes för att på ett trovärdigt sätt efterlikna de köldbryggor som kan 
tänkas finnas. 
Viktigt att notera att vid inmatning av t.ex. mellanbjälklagsköldbrygga är att en del av 
väggen den ansluter till är redan med i beräkningen via inmatningen av väggarea. Den 
arean på väggen måste då reduceras från den väggarean som matats in som 
konstruktionsdel. Detta för att samma area inte skulle beräknas två gånger. 

1.2.2.4 Energiposter 
Under drift för tidschemat gjordes inmatning av diverse energiposter. Val gjordes för 
varje dag i veckan, alternativet att kopiera från dag till dag finns. Energiposter som 
matades in här är bland annat verksamhetsenergi/hushållsenergi, fastighetsenergi, 
personvärme, fukttillsskott, tappvarmvatten samt vilken max respektive lägsta 
temperatur. Vissa poster delas även in i ”extern” samt ”till rumsluft”. 

1.2.2.5 Ventilation 
Ventilationens tryck, effekt och luftflöde sätts på respektive fläkt samt vilken 
verkningsgrad fläkten ligger på. Från OVK, obligatorisk ventilationskontroll, har 
flöden och tryckvärden använts och verkningsgraden har beräknats efter mätning på 
plats. Ventilationens tidsschema skrivs även här. 
 

1.3 Ekonomisk bedömning av besparingsåtgärder 
För att göra en ekonomisk bedömning av vilken åtgärd som ger störst vinst jämförs 
den energivinst per år som fås. Eftersom investeringen är svår att estimera görs därför 
ingen LCC-kalkyl. 
 
Tabell 1 Prisuppgifter för ekonomisk kalkyl(Karlstad Energi 2014)  

Dagens energipris Fjärrvärme: 450kr/MWh 
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1.4 Avgränsning 
Den här studien begränsas endast till det referensobjekt som valts ut av HSB Karlstad. 
Bostadsföreningen som valts är Stocken på Våxnäs. Förhoppningen är att lösningar 
skall kunna appliceras på andra byggnader med liknande förutsättningar. Rapporten 
tar endast upp byggtekniska lösningar för klimatskärmen och behandlar därför inte 
interna energiflöden och installationer. Andra energipåverkande faktorer som 
bostadsbrukarens beteende vad gällande el- och värmeanvändning tas inte upp. 
Kostnader för föreslagna lösningar har inte något tak men framtagna förslag skall 
fortfarande hålla en realistisk nivå. 

2 Teori 

2.1 Klimatskärmen 
En byggnads huvudsakliga energiåtgång under dess livstid är till större delen under 
den fas som kan beskrivas som ”driften”. 15 % går till byggnationen, 85 % går till 
driften av byggnaden och mindre än 1 % går till att riva (Petersson 2009)  
Tidigare har riktigt stora energiförbrukningar varit accepterade eftersom 
energipriserna och oljan var väldigt billig. Man lade därför inte ner resurser på att 
isolera sina hus speciellt bra. Världen har ändrats och mer kunskap om t.ex. oljans 
påverkning på miljön har gjort att vi idag bygger bostäder som i princip ”värmer sig 
själva”. Energibehovet är då mycket litet eller obefintligt och bostäder kan ibland till 
och med få ett överskott av energi. Energipriser driver folk till att välja bättre 
alternativ vid byggnation. Bra isoleringsförmåga ger vinster sett i byggnadens totala 
livslängd. Myndigheten Boverket har även satt upp krav som ställs på nyproducerade 
byggnader. Krav som ställts är bland annat bostäders specifika energianvändning och 
en genomsnittlig värmegenomgångskoefficient. Kraven delas in tre klimatzoner för 
vart i Sverige bostaden placeras och även vilket uppvärmningssätt som 
används(Elmroth 2009) . 
Det skal som skyddar mot yttre påfrestningar brukar oftast gå under namnet 
klimatskärm eller klimatskal. 
 
Klimatskärmen har som huvudsaklig uppgift att förhindra termiska transmissioner och 
skydda inomhusklimatet från utomhusklimatet. Utöver värmetransporter ska det även 
skydda konstruktionen mot hårda väderbelastningar så som slagregn, vind och 
värmetransporter. Klimatskalet skall även konstrueras på ett sådant sätt att en 
hälsosam innemiljö och en god komfort med frisk luft kan upprättas. Materialen som 
används ska inte påverka hälsan negativt. Material som kommer i kontakt med fukt 
kan avge skadliga ämnen och dålig lukt. Det är därför även mycket viktigt att 
fuktsäkerheten och beständigheten är av hög kvalitet för att säkra att byggnaden 
uppehåller sin funktion genom hela livslängden. 
 
 Konstruktions och materialval av skärmen har stor betydelse för dess 
energieffektivitet. Äldre byggnader är extra utsatta för påfrestningar och kan därför 



   
 

6 
 

vara riktiga energislukare. Dels på grund av dess ålder och obeprövade 
byggnadsmetoder. Tydliga beständighetsproblem och bristande isoleringsförmåga är 
vanligt på äldre byggnader och många är därför i behov av underhållsarbeten. 
Även nyare metoder så som de enstegstätade väggar har visat stora fuktproblem efter 
bara några år.  

2.2  Tilläggsisolering  
Material som används vid isolering består till största delen av porösa fibrer med stor 
andel luft och andra gaser i cellerna som ger materialet dess värmeisoleringsförmåga. 
Man brukar skilja mineralullsmaterial från cellplastmaterial och dess 
användningsområden skiljer sig något. Cellplastmaterial förekommer oftast som 
isolering tillsammans med betong i grunder eller som mellanskiktet i en 
sandwichkonstruktion. Cellplastmaterial är dessutom oftast väldigt brandfarliga.  
För tilläggsisolering är mineralullsmaterial att föredra, dels för att det torkar ut 
snabbare än t.ex. cellplasten och är mer anpassningsbar utefter konstruktionens 
förutsättningar.  
 
Fastighetsbyggnader från 40-60 talet är oftast byggda med tegelfasad och 
betongstomme och är därför inte så känslig mot fuktproblem som de diskuterade 
enstegstätade fasader. Tegelfasaden med luftspalt tillåter fukt som eventuellt skulle 
tränga in genom teglet att ventileras ut och skadar därför inte isoleringen.  
Tegelfasader medför dock även många svårigheter vid tilläggsisolering. Eftersom 
man, i många fall, inte vill förändra byggnadens utseende finns det inte många 
alternativ. Man ställs då inför tre åtgärder för tilläggsisolering. 

2.2.1 Invändig, utvändig eller isolering i väggen 
Att tilläggsisolera invändigt utesluts oftast helt då det medför ett kallare klimat för 
den befintliga isoleringen inuti väggen vilket ofta leder till fuktskador. Det minskar 
dessutom boendearean vilket inte är önskvärt för fastighetsägaren eller för den 
boende. 
 
Den metod som används till största delen är utvändig isolering. Den är enklast 
byggtekniskt och det medför inte stora risker för fuktskador om monteringen sker på 
rätt sätt. Innerväggen får ett varmare klimat och fukt kan torkas ut. Det är såklart 
viktigt att väggen tillåts att andas efter ombyggnad. Fukt som byggs in kan leda till 
påtagliga fuktskador. 
 
Isolering som placeras inuti skalmuren leder till att det yttre skiktet får ett kallare och 
fuktigare klimat medan det inre får ett varmare torrare klimat. Denna metod är ofta 
begränsad av det utrymme som finns i skalmuren, det vill säga hur tjock luftspalten 
är. Isolering som placeras i muren kan även ha andra påföljder som transport av inläkt 
vatten till inre skalmuren. Slagregn som tar sig in genom yttre skiktet sugs eller leds 
genom tilläggsisolering till inre väggen som då utsätts för stora fukthalter under hög 
temperatur. Kombinationen är ett recept för fuktskador och mikrobiella skador. Denna 
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metod används oftast endast på skalmursväggar med ett yttre och inre skikt av tegel, 
det vill säga ingen isolering där emellan. Endast ett luftskikt. 

2.3 Metoder för tilläggsisolering 
Marknaden erbjuder en rad olika leverantörer och entreprenörer som erbjuder 
lösningar inom tilläggsisolering. När det handlar om fasadrenovering och 
tilläggsisolering är det i huvudsak följande som används: 

• Tilläggsisolering med tunn- eller tjockputs på isoleringsskivor. 
• Tilläggsisolering med fasadskivor som väderskyddande material. Med 

luftspalt och isoleringsskivor på insidan. 
• Hydrofobering, impregnering av befintligt fasadskikt. 

2.3.1 Tilläggsisolera med puts 
Precis som tegel är puts som fasadbeklädnad tidstypiskt för flerbostadshus bygga på 
1940 till 1960-talet. Därför används ofta just puts framför skivmaterial för att man då 
bevarar byggnadens karaktär. 
Viktigt när man väljer att tilläggsisolera med puts är att man håller sig till en och 
samma leverantör då materialen i ett fasadsystem som leverantören erbjuder ofta är 
anpassade till varandra. Man kan med puts välja att använda tjockputs med 
armeringsnät av järn eller tunnputs med armeringsnät av glasfiber. 
 
Tjockputs 
Fördelar 

• Organiskt material av enbart naturliga, mineraliska ämnen. Fuktlagrande 
förmåga som tillåter fukt att lagras och torka ut vilket gör putsen mindre 
känslig för sprickor och andra otätheter. 

• Slagtålig fasad med armeringsnät av stål samt 25-30mm puts. 
• Miljövänlig lösning. 
• Har viss isolerande förmåga. 

Nackdelar 
• Får putsas i flera skikt för uppnå rekommenderad tjocklek på 25-30mm. 

Putstjocklek över 8mm. 
• Putsen blir inte elastisk vilket gör putsen känslig mot väggrörelser som kan 

medföra att sprickor bildas. 
Tunnputs 
Fördelar 

• Bra elasticitet i putsskiktet vilket medför bra förmåga att följa väggens rörelser 
så att sprickor och otätheter inte uppstår. 

• Putstjocklek på 2-8mm. 
Nackdelar 

• Innehåller oorganiska ämnen som akrylater, olja och silicon. Dessa plaster ger 
putsen ett tunt vattenavvisande skikt som i vissa fall kan vara önskvärt. 
Dessvärre är skitet diffusionstätt och tillåter inte fukt att andas ut. Sprickor 
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som uppstår kan då bidra till stora fuktproblem eftersom fukten inte tillåts 
försvinna. 

• Fasadskiktet blir väldigt mjukt och är inte lika slagtålig som tjockputsen och 
dess armeringsnät av stål. 
 

Beräkningar med tunnputs utesluts helt på grund av dess stora risk för fuktskador. 

2.3.2 Tilläggsisolering med fasadskivor 
Användandet av just skivmaterial som ytbeklädnad styrks ofta av dess underhållsfria 
yta samt väldigt långa livslängd. Jämfört med andra ytskikt som t.ex. puts behövs inte 
skivmaterialen något underhåll. Något som man vid tilläggsisolering måste tänka på 
är om skivmaterialets tekniska egenskaper är så pass stora att det väger över de 
estiska nackdelarna. Man ändrar hela byggnadens utseende och dess kulturhistoriska 
värde tas bort. 
 
Leverantörer erbjuder fasadskivor av olika material. Glasfiberarmerad stenkross och 
fibercement är några material men något de alla har gemensamt är: 
 

• Fukt- och frostbeständiga. 
• Enskilda skivor går att bytas ut. 
• Hög tålighet mot nedsmutsning och mögelpåväxt. 

 
Utseende på skivmaterialen skiljer sig inte mycket från olika leverantörer. De 
erbjuder skivor i flera olika färger bestämt efter NCS-systemet. Egen färg går även att 
specialbeställa. Olika strukturer kan även väljas. 

 
Figur 1 Kreativt användande av olika storlekar och ytstrukturer ger liv åt fasaden(Steni Sverige AB 2014)  

 
Utöver skivmaterial finns även skärmtegel 
som alternativ. Skärmtegelet är tillverkad 
av lera som bränns under hög temperatur 
och formas till mindre skivor som vid 
montage ska efterlikna en tegelfasad. Olika 
storlekar och ytstrukturer kan fås. 
Montering sker på en plåtskena vilket 
lämnar arbetet helt utan spik, skruv eller 
fästmassa. Detta gör det mycket lätt att byta 
ut enskilda stenar. 

Figur 2 En fasad beklädd med Marmoroc 
Brick(Marmoroc	  AB	  2014)	   
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Skivmaterial ger ett skyddande yttre lager utanpå den befintliga väggen. Det betyder 
att nytt fukttillskott sällan kan tillkomma den befintliga väggen vilket tillåter den att 
sakta med säkert torka. Ordentlig luftspalt mellan isoleringsskivor och fasadskivor 
måste säkerhetställas. 

2.3.3 Hydrofobering 
Det finns flera företag etablerade på marknaden som utför impregneringar på 
tegelfasader och betong. Produkterna har liknande kemisk sammansättning men något 
de alla har gemensamt är att det ger ett skyddande lager som andas. 

2.3.3.1 Fasad impregnering 
Ett stort problem med tilläggsisolering av en tegelfasad är att dess karaktäristiska 
estetik ändras. Många detaljplaner tillåter inte ändring av ett fasadskikt till något 
annat än vad som uppförs i området. Det vill säga att man inte får sätta träpanel på en 
byggnad i ett område med endast eller majoritet tegelfasader. En del byggnader kan 
även ha kulturhistoriskt värde. Genom att då använda sig av en impregnering ändras 
inte ytskiktets karaktär men en energibesparing görs fortfarande. 
Tegel- och betongfasader utsätts ständigt för hårda yttre påfrestningar som kan leda 
till skador på fasaden. En tegelfasad som stått i flera årtionden kan vara mycket utsatt 
för sprickor och vattengenomträngningar. Man måste därför göra teglet tätt igen, 
täppa igen de sprickor som uppstått. Det finns flera produkter på marknaden men de 
fungerar på samma sätt. En vattenavvisande impregnering, som genom en kemisk 
reaktion, skapar en tunn film på ytan som skyddar tegel- och betongfasader från fukt. 
Impregneringen sätter stopp för nytt vatten att tränga in men tillåter samtidigt fukt 
inuti skalmuren att ventileras ut. Isolering torkar ut och därmed minskar dess 
värmeledningsförmåga och energianvändningen sjunker.  
 
Enligt en undersökning av bland annat Per Andersson, då utvecklingschef på PEAB 
Division Väst, så ligger resultat på cirka 10-20 % energibesparing jämfört med 
normalfallet(Andersson 2010) . Från ett fullskaligt experiment(Nordisk 
Stenimpregnering AB )  med en 70mm lättbetongvägg visas att värmeflödet genom en 
impregnerad vägg minskar med 30-40% och en energibesparing på 5-10%. 
Byggnadens form och väggarnas tjocklek har såklart inverkan på storleken på 
besparingen som fås. Impregneringens utförande spelar även stor roll på resultatet. 
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Figur 3 Visar hur en behandlad yta stoppar fukt men tillåter vattenånga att komma ut(Nordisk 
Stenimpregnering AB ) . 

Viktigt att tillägga är att impregneringar med silanlösning skall användas och inte 
siloxanpreparat. Silaner är bara steget större än vattenmolekyler och har därför en 
stark genomträngningsförmåga, nått som siloxaner saknar. Siloxaner lägger sig som 
ett tätt skikt utanpå fasaden och tillåter varken fukt ut eller in. Vilket kan leda till 
fuktskador på insidan av vägg då den inte tillåts att torka ut. 
 
Studier gjordes även på kapillarsugningsförmågan hos borrkärnor tagna från väggen 
på provbyggnaden. De två proverna monterades bredvid varandra och lät hängas med 
den yttre putsen i vattenytan på en behållare. Efter två dygn togs de upp och vägdes 
för att säkerhetsställa hur mycket vatten som genom kapillärsugning tagits upp.  
 
Tabell 2 Provresultat av kapillärsugningsförmåga för behandling av Stenimpregnering C2. Taget ur internt 
dokument hos PEAB skrivet av Per Andersson(Andersson 2010) . 

 Impregnerat prov Oimpregnerat prov 
Torr vikt 114,5g 122,0g 
Vikt efter 2 dygn 114,5g 168,0g 
Kapillärsuget vatten 0g 46g 
Vattnets stighöjd i provet 0cm Ca 2,5cm 
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Vatten leder värme cirka 25 
gånger bättre än luft. Genom en 
impregnering tillförs inte 
längre mer vatten och väggen 
får ett lägre och stabilare 
fuktinnehåll. Detta medför att 
mindre energi kommer att gå åt 
för att torka upp väggen. 
 
 
 
 
 
 
Det ska även tilläggas att en 
uttorkning av väggen inte sker 
under en kort tid. Slutresultat kan 
tänkas nås efter cirka 5 år.  
 
 
 
 
 
  

Figur 4 Värmeledningsförmågan varierar med fukthalten 
(Nordisk	  Stenimpregnering	  AB	  )	  . 

Figur 5 Fukthalt i väggen efter x antal år beroende på 
vilken konstruktion(Kiessl & Künzel 1996) . 
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2.3.3.2 Problematik med hydrofobering 
Impregneringar som inte ger önskat resultat beror ofta på bland annat byggnadens 
förutsättningar och hur arbetet utförs. Det är mycket svårt att göra en kvalitetskontroll 
samtidigt som appliceringen. Det är först i efterhand man upptäcker problem där 
impregneringen inte har blivit som önskat. Detta kan bero mycket på hur situationen 
ser ut innan applicering.  
 
Objekt impregnerande sent på hösten kan visa stora skillnader i jämfört med objekt 
som genomgått fasadimpregnering under väldigt gynnsamma förhållanden, på 
sommaren då väggen är så torr som möjligt. Ytan kan vara alldeles för blöt innan eller 
så är klimatet under arbetet för dåligt. Applicerad mängd är också viktigt för att 
verkligen tillåta lösningen att tränga in djupt. Endast genom stort inträngningsdjup 
över hela fasaden kan man förvänta sig stora resultat. Risken för lokala brister i 
impregneringen blir därför relativt stora.  
Runt infästningar och installationer finns därför risken att en impregnering inte blir 
fullständig. Men möjlighet att i efterhand fylla på runt fönster och diverese 
installationer finns, ifall inte tillräckligt med lösningar applicerades.  
 
Fogar i synnerlighet kan ha stor effekt på resultatet. Det är viktigt att vid förarbetet 
granska samtliga fogar noggrant så att dåliga kan repareras eller bytas ut helt.  

2.3.3.3 Förstärkning av bruk 
Många äldre byggnader använde kalkhaltiga byggnadsmaterial. Under en längre tid av 
påfrestningar och slitage från vårt klimat kan dess egenskaper försämras. Det finns 
flera produkter på marknaden som förstärker bruk. Kalkstark är en produkt utvecklat 
av (Nordisk Stenimpregnering AB ) . Det används för att stärka kalkmaterialets 
understruktur så att dess ursprungliga hållfasthet och andra egenskaper fås tillbaka. 
Kalkstark är relativt poröst vilket tillåter diffusion, det vill säga vattenånga släpps ut 
men att det yttre skiktet skyddar mot så väll vatten som föroreningar. 
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2.4 Fuktskydd  
Fukt tillförs en byggnad på flera sätt. Dels som nederbörd(regn, snö, slagregn, 
smältvatten), läckage i konstruktionen, uppsugning av markfukten och genom 
kondensation av vattenångan i luften. Alla material i en byggnad kommer mer eller 
mindre i kontakt med vattenångan i luften och tar därefter åt sig en mängd vatten. 
Beroende på materialets struktur absorberas olika mängder vatten upp. Fukt finns 
även under byggtiden och det är extra viktigt att låta material torka ut innan de byggs 
in. 
 
Med fuktskydd avses materialskikt eller material som skyddar en konstruktion mot 
vanligt förekommande fuktbelastningar så att dess funktion inte försämras eller 
förstörs. Nederbördsskydd har som uppgift att istället skydda konstruktioner från yttre 
fuktpåfrestningar. Materialet ska också vara frostresistent och fukttåligt. 
 
En byggnads placering har stor betydelse för vilken grad av yttre påfrestningar den 
utsätts för. Höga fukthalter, närhet till sjöar och hav, geografiskt utsatt för hårda 
vindar. Detta är några faktorer som måste tas till hänsyn vid val av material och 
konstruktion. 

2.5 Skador som förekommer 
Skador som oftast förekommer hos murade konstruktioner, är fukt- och frostskador 
samt rörelseskador. Rörelseskador är däremot sällsynta. Det som sker är att små 
sprickor i fogarna uppkommer på grund av de årliga sättningar som uppstår. Normalt 
pratar man om 1-2 mm(Svensk Byggtjänst 2008) per år. De små sprickor som 
framstår från detta utgör generellt inte något problem för konstruktionen. Däremot 
större marksättningar kan ge upphov till genomgående spricker som kan tillåta fukt att 
tryckas igenom från t.ex. slagregn. Icke rostfri armering kan även ge upphov till att 
sprickor förekommer. När armeringen har börjat rosta ökar dess volym vilket leder till 
ett ökat tryck. Trycket kan i sin tur skapa sprickor i fogarna och i vissa fall trycka ut 
fogen helt vilket lämnar den helt blottad. 

2.5.1 Frostskador 
Sprickor lägger grunden för frostskador. Vatten tar sig in i 
sprickorna under dagen och senare under kvällen när 
temperaturen sjunker under noll grader fryser vattnet, som då 
expanderar. Vilket leder till att fogarna och teglet spricker på 
grund av det ökade trycket. Tydligt tecken på frostskador är 

att flagor har ”sprängts” bort från tegelstenen.  

2.5.2 Rostande armering 
Vattnet kan även leda till att armering samt klämmor får korrosionsskador. Det är 
viktigt att tidigt ta bort rostande armering så att skadorna kan begränsas. Man kan i 
vissa fall lätt hitta i liggfogarna vart armeringen ligger om man följer sprickorna. Är 
man inte helt säker om det förekommer en armering kan man borra in i fogen och 

Figur 6 Bild tagen från 
www.nsiab.com 
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med djupet och motståndet då komma fram till vare sig det finns armering eller inte. 
Metalldetektorer används även.  

2.5.3 Missfärgning 
Fukt är nästan alltid orsaken till missfärgning på en tegelfasad. Kalk- och 
saltutfällningar löses upp utav fukten och detta gör att kulören kan avvika från det 
normala. Lokala stråk av missfärgning kan uppstå om t.ex. en hängränna är trasig 
vilket leder till att vatten konstant rinner längs fasaden och därmed urlakar stråket. 
Denna utfällning kan sedan avsättas på andra ställen genom fuktvandring. 

2.6 Ändring av en byggnad 
Vid nyproduktion ställs vissa krav på byggnadens specifika 
energianvändning samt installerad eleffekt. Kraven delas upp 
över Sverige i tre olika klimatzoner. Eftersom klimatet varierar 
över landet som har högre gränsvärden satts i norra Sverige på 
grund av det kallare klimatet, samma som ett lägre gränsvärde 
har satts för södra Sverige.  
 
Man delar även upp kraven för lokaler och bostäder samt om 
uppvärmningssystemet är enbart elvärme eller ej elvärmda 
system. Dessa kan vara t.ex. fjärrvärme eller bergvärme. 
Tabell 3 Tabellvärden för Sveriges klimatzoner(Isover 2014) 

 
 
 
Samma värden som för nyproduktion gäller vid ändring av en befintlig byggnad om 
inte giltiga skäl uppfylls. Det kan vara en teknisk omöjlighet eller av ekonomiska 
skäl. Med ändring menas renovering, tillbyggnad eller ombyggnad där ändringen 
avser en eller flera åtgärder som förändrar en byggnads konstruktion, funktion, 
användningssätt, kulturhistoriska värde eller utseende. Kraven gäller endast den 
byggnadsdel som berörs av åtgärden, det vill säga tilläggsisoleras väggen ska endast 
väggen uppfylla ombyggnadskraven. Ändras däremot en större del av en byggnad där 
arbetet är mycket omfattande gäller kraven för hela byggnaden.  
Olika byggnader har olika förutsättningar för att klara av dessa krav. I fall där man 
anser att byggnaden ändå får godtagbara egenskaper kan kravnivåerna anpassas om 
man ekonomiskt och byggteknisk anser att nybyggnadskraven inte kan uppnås eller 
om omfattningen av åtgärden inte är rimlig. För att en byggnads klimatskal inte ska 
vara allt för dålig har en övre gräns satts för en byggnads U-medelvärde. 
Klimatskärmen får inte överstiga detta värde. 
 
 
 
 

 Figur 8 Högsta tillåtna U-medelvärde för en 
byggnads klimatskal enligt BBR. 

Figur 7 Klimatzoner 
i Sverige(Isover 
2014) . 



   
 

15 
 

 
 
Vid ändring av klimatskärmen där man 
anser att kraven om specifik 
energianvändning inte kan uppnås ska 
man istället eftersträva de krav som 
ställts på de enskilda konstruktionerna 
och dess U-värde. 
 
 

  

Tabell 4 Eftersträvda U-värden vid ändring av 
respektive byggnadsdel (Isover 2014) 
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3 Brf. Stocken, Våxnäs 

 
Figur 9 Hus 6, fasad mot väster. 

Bostadsföreningen Stocken ligger på Våxnäs, Karlstad. Stocken består av två 
huskroppar på fyra våningar där det totalt finns 180 lägenheter. Byggnaderna 
konstruerades 1962-1963 i traditionell skalmurskonstruktion med tegelfasad, isolering 
och betong-, lättbetongstomme. Källarväggen är en oisolerad vägg bestående av 
endast betong med ett ytskikt av puts. Fönster efter utbyte 1994 har ett U-värde på 
1,7W/m2K.  
Inglasade balkonger finns på samtliga lägenheter i 
västerläge. På markplan finns garage, 
förrådsutrymmen och underhållscentraler.  
Byggnaden använder sig av frånluftsventilation som 
drivs av en fläkt i varje trapphus. Fjärrvärme står för 
värmetillförseln och varmvattnet till huset. 
 
För mer detaljerad konstruktionsinformation se 
bilaga 11.1.3 Konstruktions-indata. 
 
 
 
 
 
 
Tabell 5 Byggnadsdata från Energideklaration 2008 

Brf. Stocken Totalt 
Lägenhetsarea 12 439,5 m2 
A-temp 17 472 m2 
Uthyrda lokaler 397 m2 
 
 
 
 

Figur 10 Bostadsföreningen Stocken på 
Våxnäs 
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För att underlätta modelleringen av byggnaden i VIP Energy har endast en del av 
byggnaden valts. Hus 10,8,6 är sammankopplade till en huskropp. Följande analys 
och beräkningar gäller för byggnad 6. Men förslag om åtgärdsarbeten gäller för hela 
föreningen. 
 
Hus 6 har enligt energideklaration gjord 2008 en specifik energianvändning på 
129kWh/m2 och år. Referensvärdet för liknande byggnader är 116-142kWh/m2 och år 
enligt (Sandberg 2006) . 
 
Tabell 6 Energisammanställning totalt för Brf. Stocken samt för hus 6 

Brf. Stocken, Våxnäs Totalt MWh, 180 lgh Hus 6 MWh, 36 lgh 
Uppvärmning 1 882 376,4 
Varmvatten 363,1 72,6 
Fastighetsel. 166 33,2 
Övrig el 81,8 16,3 
 
Tabell 7 Data för huskropp 6 i Brf. Stocken Våxnäs. 

Huskropp Hus 6, 36 lgh 
Lägenhetsarea 2 476,5m2 

A-temp 3 165,5m2 

Bredd 13m 
Längd 61,8m 
Höjd 11,1m 
 
Tabell 8 Konstruktioner och dess U-värde. Enligt energideklaration och modellerade värden. 

 Vägg(långs.) Vägg(korts.) Tak Fönster 
Energidekl. Uppskattat 

0,7W/m2K 
Uppskattat 
0,7W/m2K 

Beräknat 
0,11W/m2K 

1,7W/m2K 

VIP Energy 0,322  0,372 0,075 1,7 
 
För övrig och mer detaljerad inmatningsdata se bilagor 11.1.1-3 
 

3.1 Analys av byggnad 
Fasaden är av bra skick och tecken på bristande 
beständighet hittas på endast ett fåtal ställen där 
fogar har börjat vittra. Även sprickor i tegelstenar 
har hittats men inte av större mängder. Tecken som 
det letats efter är till exempel krackeleringar i fogar, 
tegelstenar, rostande kramlor eller armeringsstänger.  
 
 
 
 

Figur 11 Fasad mot söder på Hus 
6, Stocken 
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År 1994 gjordes fönsterbyte på samtliga hus.  
Vid samtal med ordförande Lilian Byström samt vicevärd Carina Nordh framkom att 
ett stort antal fönster efter underhållsarbetet 1994 saknar eller har bristande 
drevisolering. Vilket leder till stora köldbryggor och dragigt inneklimat. 
 
Som många andra äldre byggnader är dessa huskroppar ofta hårt drabbade av dåliga 
konstruktionslösningar som ger upphov till stora köldbryggor. Enligt ritningar syns 
det att varje bjälklag är lätt utstickande i det yttre skiktet i väggen. Det vill säga att 
bjälklaget av betong går över den vertikala bärande stommen, för att sen sträcka sig ut 
i isoleringen mot tegelfasaden. 

 
Figur 12 Modellerad köldbrygga i VIP Energy och dess värmegenomströmning 

HSB gjorde under 2013 en termografering av bland 
annat vindsbjälklaget, vindsluckor, brandluckor, 
innerväggar samt ytterväggar. Under en felsökning 
av värmesystemet upptäcktes stora brister i 
takisolering på flera lägenheter. De valdes då att 
kontrollera genom termografering. 
Brister som påvisades var huvudsakligen läckande 
ventilationskanaler där systemet består av murade 
kanaler från byggåret. Kraftiga läckage på vissa 
ställen gör att kalluft från vinden sugs ner igenom 
isolering och därmed kyler bjälklaget som då blir en 
köldbrygga. 
 
Varje trapphus har en suglåda med en fläkt som skall 
kunna rengöras. För att komma åt och öppna lådan 
krävs en gångväg på vinden. Denna gångväg ger då 
upphov till köldbryggor. För att minska köldbryggan har man därför valt att placera 
hårda isoleringsskivor som är placerade i gångvägen. Dessa kan då flyttas när en 
service av fläkten behövs. 

Figur 13 Vindsluckor. Bild tagen 
av Peter Persson, Energikonsult 
på HSB 
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Figur 14 Termografering av gångvägen på vinden. Bild tagen av Peter Persson HSB 

Man ser tydliga köldbryggor som leder värme från de översta lägenheterna till taken. 
Under nedgången som syns på den vänstra bilden ovan(Figur 7) som finns som bäst 
5-10 cm isolering.  
 
Källarväggen är ytterligare en kraftig 
köldbrygga som i sin konstruktion endast 
består av betong/lättbetong med puts. 
Tillsammans med en grund endast av 
betong är markplanet en riktig 
energislukare. 
Man ser tydligt inverkan av bjälklagen och 
lägenhetsskiljande väggar på Figur 15. 
Passager och garageportar är ytterligare 
svaga punkter. 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figur 15 Köldbryggor på fasaden.  
Bild tagen av Peter Persson HSB 

Naturlig 
köldbrygga i 
bjälklagen 

Sämre isolering i 
markplanet 
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4 Åtgärdsmöjligheter 

Bostadsförening Stocken, Våxnäs 

4.1 50mm isolering + tjockputs/fasadskiva 
Tabell 9 Jämförelse mellan grundfall och vald tilläggsisolering. Värden från VIP Energy. 

 Grundfall +50iso+25puts/f.skiv Förbättring 
Transmission 61,7kWh/m2år 57,35kWh/m2år 7,1 % 
Värmesystem 95,63kWh/m2år 91,4kWh/m2år 4,4 % 
U-värde vägg 0,322-0,372W/m2K 0,221-0,244W/m2K 33 % 
Medel U-värde 0,498W/m2K 0,457W/m2K 8,2 % 
Speci. energianv. 113kWh/m2år 108kWh/m2år 4,4 % 

4.2 70mm isolering + tjockputs/fasadskiva 
Tabell 10 Jämförelse mellan grundfall och vald tilläggsisolering .Värden från VIP Energy. 

 Grundfall +70iso+25puts/f.skiv Förbättring 
Transmission 61,7kWh/m2år 56,03kWh/m2år 9,2 % 
Värmesystem 95,63kWh/m2år 90,12kWh/m2år 5,8 % 
U-värde vägg 0,322-0,372W/m2K 0,197-0,215W/m2K 40,6 % 
Medel U-värde 0,498W/m2K 0,445W/m2K 10,6% 
Speci. energianv. 113kWh/m2år 107kWh/m2år 5,3 % 

4.3 95mm isolering+ tjockputs/ fasadskiva 
Tabell 11 Jämförelse mellan grundfall och vald tilläggsisolering. Värden från VIP Energy 

 
Resultaten för ovanstående tilläggsisoleringar kan ses som lika för både puts och 
fasadskivor. 
 

4.4 Hydrofobering 
Eftersom resultatet av impregnering av en tegelfasad skiljer sig från fall till fall är det 
svårt att uppskatta vilken vinst som kan göras. Men en slutsats som kan dras är att 
man får en torrare vägg och därmed går mindre energi åt till att torka den fuktiga 
väggen. Företaget Komsol menar att torra fasader kan ge ett ökat isolervärde på upp 
till 30 %(Komsol 2014) . 
 
Nedan följer några exempel på referensbyggnader som använt sig av vattenavvisande 
impregnering. 

 Grundfall +95iso+25puts/f.skiv Förbättring 
Transmission 61,7kWh/m2år 55,56kWh/m2år 10 % 
Värmesystem 95,63kWh/m2år 89,68kWh/m2år 6,2 % 
U-värde vägg 0,322-0,372W/m2K 0,173-0,187W/m2K 48 % 
Medel U-värde 0,498W/m2K 0,441W/m2K 11,4 % 
Speci. energianv. 113kWh/m2år 107kWh/m2år 5,3 % 
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4.4.1 Älvstranden Utveckling AB, Göteborg 
Under 2008 gjorde man en renovering av en byggnad som kallas A-förrådet. 
Byggnaden ägs av Älvstranden Utveckling AB och 
används till uthyrning av lokaler. A-förrådet har en 1 ½ 
stens skalmursfasad som säkrades upp för framtiden 
med hjälp av bland annat en impregnering och 
förstärkning av befintliga fogar. 
Den totala ytan som fick genomgå renovering var 
2720m2 
Uppmätt besparing efter 6 månaders uppföljning var 
10-20 % vilket motsvarar cirka 40-80 MWh. 
 
I samma område som A-förrådet gjordes en 
impregnering på byggnaden Ärans västra fasad. 
Byggnaden är en 1 ½-stens skalsmursfasad med en yta 
på 1000 m2(västfasaden).  
Åtgärder som gjordes på byggnaden var det samma 
som för A-förrådet. 
Renoveringen gjordes år 2008 och en 
energiuppföljning gjordes där en energidifferens 
uppmättes till en 13 % minskning mellan år 2007 till 2009. 
 
Åtgärder som gjordes: 

• Rivning av fog och byte av skadade sten och armeringsjärn 
• Injicering av Kalkstark i vägg 
• Omfogning och förstärkning av befintlig fog med hydrauliskt kalkbruk och 

Kalkstark 
• Impregnering med Stenimpregnering C2, hela ytan 
• Renovering av sockel 

 
Arbeten som gjordes på Älvstranden var tillsammans med Nordisk Stenimpregnering 
AB.  
Fler pågående projekt tillsammans med Nordisk Stenimpregnering AB är bland andra 

• HSB Brf. Ekemarken, renovering av 6 höghus på Hisingen Göteborg.  
Ref. Peter Brettmark, 0708-866527 

• HSB Sundsvall, HSB Mitt renoverar 10 höghus.  
Ref. Christer Bergqvist, 060-138247 
 
 
 
 

Figur 16 Fastigheter som 
blivigt impregnerade. 
Älvstranden utveckling AB 
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4.4.2 Fullskaleförsök från ett forskningsprojekt 
Följande information är taget från ett fullskaleförsök gjort av Kenneth Sandin som en 
del av ett forskningsprojekt finansierat av Svenska Byggbranschens utvecklingsfond, 
SBUF. Kenneth Sandin är universitetslektor på Lunds Tekniska Högskola och har 
som forskningsområde ”Puts och murverk med byggnadsfysikalisk inriktning. I 
projektet har flera objekts studerats efter vattenavvisande fasadimpregneringar gjorts. 
 
Äldre tegelbyggnad med fuktproblem på insidan  
Byggnaden, som ligger i Harphult i Lund, är en 1 ½-plansvilla byggd 1953. 
Ytterväggarna består av, utifrån räknat, följande: 

120 mm tegel 
70 mm karbamidskum (1975) 
70 mm lättbetong 
Puts 

För att kunna studera effekterna av en vattenavvisande impregnering valde man att 
sydfasaden skulle ingå i fullskaleförsöken. Man valde också att bara åtgärda dåliga 
fogar på vissa områden för att på sätt dokumentera skillnaderna som uppstod. 
 Här såg man tydligt att resultaten är direkt kopplade till förutsättningarna vid 
impregneringen. Vid mätpunkter i väggen där dåliga fogar inte åtgärdades ses ingen 
skillnad på uttorkning i väggen. Däremot i mätpunkter där dåliga fogar åtgärdades och 
bytes ut till nya ser man tydligt att väggen torkar ut.  
 

 
Figur 17 Uttorkning av fasad efter impregnering och reparerade fogar(Sandin 2002) . 
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Nybyggd kyrka med kanalmur av tegel och med regnläckage 
Lerbergets kyrka i Höganäs byggdes 1982 och ytterväggarna består av en kanalmur 
 120 mm tegel 
 140 mm mineralull 
 120 mm tegel 
Även vid de sämsta tänkbara förutsättningarna har en förbättring konstaterats. Efter 
utförandet av en vattenavvisande impregnering försvann allt läckage helt efter 
impregnering. Sex år senare inträffade lokala läckage vid hårt regn och västliga 
stormvindar. Mätningar i väggen visar en ökning av fukt på vissa ställen men andra 
punkter visar samma värden som innan impregneringen. Dock flertalet mätpunkter 
har fortfarande låga värden. 
 

 
Figur 18 Fukthalten efter impregnering där man ser att efter 6 år ökar fukthalten något (Sandin 2002) . 

Viktigt att poängtera utifrån figuren ovan är att förutsättningarna vid impregneringen 
var väldigt dåliga och att man måste vara väldigt uppmärksam åt fasadens tillstånd 
och arbetets utförande. Risken för lokala problem är tydlig.  
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Flerfamiljsbostäder med frostskador i tegelfasaden 
Bostadsområdet, Magistratsvägen i Lund, består av 22 huskroppar och relativt kort tid 
efter färdigställandet uppstod frostskador. Skadorna var störst på gavlarna. 
Gavlarna är cirka 100 m2 och består av 
 ½-stens tegel 
 Luftspalt 
 Mineralull 
 Betongvägg 
Där man 1996 bestämde sig för att tre gavlar skulle ingå i fullskaleförsöken. För att 
verkligen se skillnaden gjordes olika åtgärder på 3 olika gavlar. Där ena gaveln, Gavel 
21, impregnerades med ett beprövat silanpreparat, här torkade väggen ut första våren 
och varit torr sen dess. På gavel 11 användes ett nytt preparat och uttorkningen blev 
inte som förväntat och flera nya frostskadade tegelstener påvisades året därefter. Man 
valde därför att utföra ytterligare en impregnering med samma silanlösning som vid 
gavel 1. Väggen torkade snabbt ut och inga fler skadade stenar har setts. 
Tredje gaveln, gavel 41, lämnades helt utan underhåll. 
Tabell 12 Frostskadade tegelstener i gavlarna 11, 21, 41(Sandin 2002) . 
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4.5 Fönsterbyte 
Beräkningar med hjälp av VIP Energy gjordes även med olika fönstervärden för att 
simulera vinster vid byte. Fönster med bland det lägsta U-värdet på marknaden och 
fönster som klarar nybyggnationskraven har valts. U-värde på 0,8 respektive 1.2 
W/m2 användes men även en kombinationslösning med både tilläggsisolering 70 mm 
och ett fönster med U-värde 1.2 W/m2. 
 
Tabell 13 Grundfall jämfört med fönster med bland de lägsta U-värdet på marknaden. 

Byte av fönster Grundfall Fönster 0,8 Besparing 
Transmission 61,7kWh/m2år 55,57kWh/m2år 9,9 % 
Värmeförsörjn. 95,6kWh/m2år 90,01kWh/m2år 5,8 % 
Specifik energi 113kWh/m2år 107kWh/m2år 5,3 % 
 
 
Tabell 14 Besparing vid fönsterbyte till nybyggnadskrav, jämfört med grundfallet. 

Byte av fönster Grundfall Fönster 1.2 Besparing 
Transmission 61,7kWh/m2år 58,3kWh/m2år 5,5 % 
Värmeförsörjn. 95,6kWh/m2år 92,5kWh/m2år 3,2 % 
Specifik energi 113kWh/m2år 109kWh/m2år 3,5 % 
 
 
Tabell 15 Kombinationslösning med tilläggsisolering samt nytt fönster, jämfört med grundfallet. 

70iso+1.2 Fönster Grundfall 70iso+1.2Fönster Besparing 
Transmission 61,7kWh/m2år 51,24kWh/m2år 17 % 
Värmeförsörjn. 95,6kWh/m2år 85,76kWh/m2år 10,3 % 
Specifik energi 113kWh/m2år 103kWh/m2år 8,8 % 
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5 Resultat 
Vissa av följande åtgärder är tänkt att kunna användas även för andra byggnader med 
liknande förutsättningar och konstruktion. Inga restriktioner vad gällande ändring av 
byggnadens utseende finns för området enligt Karlstad Kommun. 
 
Tjockleken på tilläggsisoleringen som valdes motiveras genom värden tagna ur VIP 
Energy där resultatet visar att de olika tjocklekarna, 70mm respektive 95mm, inte ger 
någon skillnad vad gällande den specifika energianvändningen. Därav väljs tjocklek 
70mm av rent ekonomiska skäl. 
 

5.1.1 Alternativ 1, Tilläggsisolering med fasadskivor 
Tilläggsisolering med 70mm mineralull samt 8mm 
fasadskivor. Genom att arbeta med mönster och struktur 
på skivorna kan en levande fasad fås som både är 
väderbeständig och estetiskt tilltalande.  
En förbättring av väggens isoleringsförmåga på cirka 40 
% vilket leder till en sänkt specifik energianvändning 
med 4,4 % samt att nybyggnadskravet för väggen 
uppfylls. 
 
Prisuppgifter tagna från flertalet leverantörer ligger 
priserna för skivmaterialen runt 300-1000kr/m2. Priset 
beror bland annat på kvantiteten och formaten dvs. till 
vilken grad skivorna måste bearbetas innan de uppnår 
önskemålen. 
 
Åtgärdsplan  
Tilläggsisolering 70mm+fasadskiva  
- cirka 2000 till 2500kr/m2 inkl. övriga kostnader. 
 

5.1.2 Alternativ 2, Hydrofobering 
Sammanfattningsvis för en ”normalt” skadad fasad kan man räkna på cirka 
1500kr/m2. Är fasaden i såppas bra skicka att endast impregnering behövs för att 
säkra upp inför framtiden så kan man räkna med en kostnad på 500kr/m2 inkl. mindre 
fogbyten.  
 
Eftersom metoden ger skilda resultat från byggnad till byggnad är det svårt att 
uppskatta värdet på en besparing. Men erhålls en bra impregnering kommer väggen 
att torka ut och därmed sänka uppvärmningskostnaderna. Enligt referensobjekt och 
återförsäljare kan uppåt 30-40 % torrare vägg uppnås. 
 
Åtgärdsplan 

Figur 19 Montage av 
isoleringskivor på en 
tegelfasad. 
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• Rivning av fog och utbyte av skadade tegelstenar och armering. 
• Rengöring och avsaltning(utan kemikalier, endast hetvatten). 
• Omfogning och diverse kompletteringsmurning 
• Vattenavvisande impregnering på samtliga ytor 

 
Ställningskostnad  - 175kr/m2 
Rengöring av fasad  - 30kr/m2 
Tegelbyten    - 0 till 500kr/m2 (beror från fall till fall) 
Omfogning   - 800kr/m2 (kan variera beroende på djup) 
Impregnering   - 150 till 175kr/m2 (silanbaserade, anpassade för 
fasader) 
Källa: (Andersson 2010)  
 

5.2 Förbättring av vindsisolering 
Som beskrivits i 3.1 Analys av befintlig byggnad så finns fortfarande stora 
köldbryggor kvar efter den tilläggsisolering som gjorts. 
Den styva isolering som lagts i anslutning till serviceluckan för fläkten täcker endast 
en bråkdel av den gångväg som finns på vinden. 
 
Åtgärdsplan 

• Tilläggsisolering längs hela gångvägen på vinden. Mineralullsskivor 
alternativt styva isoleringar som t.ex. cellplast.  

• Göra en utvärdering vare sig ytan används tillräckligt ofta för att motivera 
styva plattor eller om andra, mjukare alternativ, kan användas. 
Mineralullsskivor ger en tätare och ett mer isolerande skikt än t.ex. cellplast. 

 
Mineralull(grönt val)  - cirka 45kr/m2 för 95mm tjocklek. 
Cellplast   - cirka 110kr/m2 för 100mm tjocklek. 
Eventuella arbetskostnader tillkommer ifall arbetet lejs ut. 
Arbetet är relativt enkelt och kan göras av fastighetsskötare inom föreningen. 
(Beijer Byggmaterial 2014)  
 
Luckorna som ger tillträde till vindsvåningen bör också ses över. Dåligt isolerade och 
otäta lister kan göra att fuktig, varm luft tränger upp till den kalla vinden och då kan 
skapa kondens, som i sin tur kan ge fuktskador. 

5.3 Drevning av fönster 
Enligt information från vicevärden så kan drevningen vara väldigt dålig på ett flertal 
ställen. Dessa brister måste lokaliseras och åtgärdas. 
 
Åtgärdsplan 

• Lokalisera bristande drevning(ev. genom termografering). 
• Åtgärda med isolering. 
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Viktigt att ovanstående punkter kontrolleras och besiktigas. 
Varje arbetsmoment utförs av utbildad personal och efter ett 
kvalitetssäkringsprogram. 
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5.4 Energibesparing 
Tabell 16 Energibesparing per år. 

Åtgärd  Energibesparing kr/år 
Tilläggsisolering 70 mm 7 270 kr/år 
Fönsterbyte U-värde 1.2 W/m2 4 846 kr/år 
Kombinationslösning 12 117 kr/år 
 
Beräkningar och energibesparingen är för Hus 6. 
 
En ekonomisk besparing på en fasadimpregnering kan ej göras då man inte kan 
fastställa hur mycket energi som kommer att kunna sparas. Men 
investeringskostnaden är mycket billigare än vad t.ex. en tilläggsisolering och 
fönsterbyten är. Genom att få en torrare vägg, upp till 30-40 %, kan 
energianvändningen sjunka till en relativt billig investeringskostnad. Hydrofobering 
ligger mellan 500-1500 kr/m2 för en normalt sliten fasad och en tilläggsisolering 
ligger på runt 2000-2500 kr/m2. 
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6 Förslag på andra energieffektiviseringsåtgärder 

6.1 Nytt ventilationssystem 
Fler åtgärder måste implementeras för att nå en markant skillnad i energianvändning 
och därmed klara av EUs krav på en minskning på 20 %. Att bara förbättra 
byggnadens yttre skal är en bra framtida försäkring att klimatskärmen klarar av att 
skydda en byggnad från väder och vind men det ger inga större energivinster. 
Beroende på en byggnads befintliga system och skick är vissa åtgärder högre 
värderade än andra. På bostadsföreningen Stocken är inte fasaden ett prioriterat 
område då fasaden redan är i gott skick, även om en uppsäkring för framtiden bör 
göras. Ventilationen är idag endast frånluft och ingen återvinning av den värmenergi 
som finns i luften görs. Genom att installera en frånluftsvärmepump kan man ta till 
vara på den energin och återinföra den till byggnaden med en väldigt hög 
verkningsgrad. En frånluftsvärmepumps COP(Coefficient Of Performance), eller 
effektivitetsgrad, varierar från cirka 3-4 beroende på modell och fabrikat. Med COP 
värdet menas att man får ut t.ex. 3 gånger mer värme än vad man stoppar in. Detta 
hade medfört en stor sänkning för energibehovet för byggnaden vad gällande 
varmvatten. 

6.2 Varmvatten 
Byggnadens förbrukande av varmvatten ligger i nuläget över de schablonvärden givna 
av (Sveby 2012) . Man har dock sen energideklarationen gjordes infört enskild 
mätning för varmvattnet, detta gjorde att användningen sänktes något. För att minska 
användandet ytterligare förslås att nya snåla munstycken monteras på samtliga 
blandare och i alla lägenheter. Byter man ut tre av en lägenhets blandare kan man 
spara upp till 40 % av varmvattenanvändning (Energimyndigheten 2014) . Enkla 
åtgärder som kan sänka kostnaden för varmvatten med nästan 50 %. En åtgärd som är 
både bra för miljön och för ekonomin. 
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7 DISKUSSION 

7.1 Hållbar utveckling 
Det stora problemet ligger inte i nyproduktion utan i det befintliga bostadsbeståndet. 
Man bygger relativt lite jämfört med vad som idag redan står. Det är viktigt att tänka 
på att dagens byggnader kommer stå i cirka 40 år till och fokusen bör därför läggas på 
befintliga byggnader. Det är där majoriteten av energin som går till bostäder förbrukas 
och det är alltså där det måste satsas pengar. Genom att planera och genomföra, i 
större utsträckning, underhållsåtgärder som säkrar upp byggnader för framtiden. 
Implementera en rad olika åtgärder på varje byggnad för att på så sätt förbättra dess 
energiprestanda.  
Materialvalen skall ha kretslopp i fokus där materialen är så miljövänliga som möjligt 
samtidigt som en hög kvalitet och lång livslängd erhålls. Man bör tänka på vid om- 
och tillbyggnader att inte förstöra för befintlig flora och fauna. Skadliga ämnen och 
material ska inte användas utan de ska fungera i harmoni med det ekologiska. Djur 
och växter ska få växa, en ekologisk varietet är både viktigt för miljön och för 
människans välbefinnande. 
Utöver energibesparingar och miljövinster kan en ny fasad ge nytt liv till både 
byggnaden och även ett helt område. Den sociala aspekten är väldigt viktig. 
Människor ska trivas i sina bostäder.  

7.2 Byggnadens komplexitet i VIP Energy 
Något som inte behandlas riktigt men som har stor inverkan på energianvändningen är 
markplanet/källarväggen. Källarväggen består av en enkel konstruktion utan isolering. 
Detta medför att den i princip är en enda stor köldbrygga. I och med att en 
impregnering av tegelfasaden görs kan en vanlig tilläggsisolering inte göras utan att få 
en ”opraktisk” struktur på väggen. Där källarväggen sticker ut längre än vad 
tegelfasaden gör. Men detta kan vara ett alternativ för att förbättra väggen. Utförs 
arbetet med bra lösningar och med ordentlig vattenavskärmning kan ett bra resultat 
fås. 
 
Det har varit svårt att på ett realistiskt sätt kunna modellera upp byggnaden som den 
ser ut i verkligheten. Detta på grund av ett antal garage, passager genom huset, 
balkonger och luftgångar till andra huskroppar. Det är mycket som helt enkelt inte går 
att modellera. Inga djupgående kurser eller lektioner i VIP Energy finns tillgängligt på 
universitetet utan endast basutformning av en byggnad görs med lärare. Det betyder 
att mycket av det arbete som gjorts har varit nytt för både mig och lärare. Vilket har 
bidragit till en ganska långsam process samt en hel del antaganden. 
Komplexiteten av markplanet gjorde att beräkningarna gjordes med tempererad zon 
istället för att modellera upp markplanet. Första våningens bjälklag, som ligger mot 
markvåningen, har satts mot en tempererad zon på 10 grader. På så sätt ”undviks” 
problematiken med markplanet, grunden etc. 
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7.3 Specifik energianvändning skiljer 
Rapporten riktar sig mot de beräkningarna med ett grundfallsvärde på 113kWh/m2 
och år. Värdet skiljer sig från det värde som anges i energideklarationen som ligger på 
129kWh/m2 och år. Siffran 113 fås genom inmatning av tillgodogörandet av energi 
från olika poster så som personvärme, hushållsenergi och fastighetsel. Enligt Sveby 
(Sveby 2012) så arbetet utgått från att 70 % av energin kan tänkas gå till rumsluften. 
Detta ger en väldigt påtaglig effekt på energianvändningen. Tas de interna 
energitillskotten istället bort och t.ex. all fastighetsel läggs som extern, blir istället den 
specifika energianvändningen 133kWh/m2. Vilket är ett mycket närmare den verkliga 
specifika energianvändningen. För att få ett så trovärdigt resultat som möjligt har 
tillskottsvärmen från diverse energikällor valts att tas med i arbetet även fast den 
specifika energianvändningen blir närmare verkligheten utan tillskottet. 
 
Något som också bör uppmärksammas är de resultat som togs fram av programmet. 
Vid beräkning av besparingsmöjligheter mellan tilläggsisoleringarna 70 respektive 
95mm blev det ingen skillnad på den specifika energianvändningen. Även 
programmet samtidigt visar bättre resultat på övriga faktorer för 95mm.  

7.4 Uppskattade och beräknade isoleringsvärden 
Att få modellerade värden att stämma överens med det verkliga gällande 
isoleringsvärden på byggnadsdelar är svårt. Speciellt när energideklarationen inte ger 
beräknade U-värden för konstruktionsdelarna. Hur själva konstruktionen ser ut är lätt 
att efterlikna med olika material och dess tjocklekar. Det är bara att följa de ritningar 
som finns tillgängliga. Det är uppskattningen av hur bra de ingående material är, hur 
mycket deras egenskaper har försämrats under årens lopp som gör det svårt att 
efterlikna verklighetens resultat. Teglets beständighet mot fukt och slagregn 
försämras vilket leder till att mer fukt trycks in till isoleringen. Isoleringen blir 
fuktigare och dess isoleringsförmåga försämras och mer energi går åt till att torka 
väggen.  
Det finns dessutom i programmet VIP Energy möjlighet att välja mellan flera olika 
sorter av t.ex. lättbetong och mineralull. Olika kvalitet som då har olika 
isoleringsvärden. Vid modellering och beräkning har det material med sämst 
egenskaper valts för att på bästa sätt efterlikna materialkvaliteter som kan tänkas 
funnits vid byggåret. 
 
I energideklarationen står det ” Originalväggar av tegel från byggår, troligtvis 1 stens 
tegel med mineralull. U-värde uppskattas till omkring 0,7Wm2,K. ”.  
Byggs den väggen upp med betong- eller lättbetongstomme fås ett U-värde på 0,322-
0,372W/m2K. Vilket är cirka en halvering av det uppskattade värdet.  
Även källarväggen på markplan är uppskattad till 0,7Wm2,K vilket kan vara ett bättre 
värde än vad verkligheten visar. Enligt ritningar består väggen av 140mm betong följt 
av 100mm lättbetong och ett ytskikt av puts. Detta ger ett U-värde på cirka 1W/m2K. 
Det enda U-värde som är beräknat i energideklarationen är taket som visades sig 
stämma bra överens med vad som modellerats. Ett U-värde på 0,11W/m2K för båda. 
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Som ovan beskrivits skiljer klimatskalets isoleringsvärden från vad 
energideklarationen konstaterat mot vad som modellerats i VIP Energy vilket kan ha 
bidragit till att resultatet skiljer sig. 

7.5 Ritningar 
En felkälla har varit ritningar. Inte bara har det varit tidsödande att få tag på rätt 
ritningar på grund av dess flytt fram och tillbaka från bostadsföreningen och arkivet 
på HSB. Vissa K-ritningar har dessutom inte hittats vilket lett till antaganden på vissa 
konstruktioner. Ytterligare en felkälla kan vara vid mängdningen. Originalritningen är 
handritad och dessutom väldigt sliten. Mängdningen skedde med en vanlig skalstock 
där varje area har mätts upp. Dessa värden har sedan vart grunden för de beräkningar 
som gjorts. Blir det fel på en mätning, t.ex. fönster blir utslaget väldigt stort i 
slutändan. Ett mätfel på 1mm på skalstocken blir 1dm i verkligenheten vid en skala på 
1:100. 1dm fel på varje fönsterbredd/höjd får stora konsekvenser på den slutliga 
fönsterarean. 

7.6 Köldbryggors inverkan 
Köldbryggor har, speciellt på äldre byggnader, mycket stor inverkan på ett hus 
energiprestanda. De köldbryggor som matats in i VIP Energy är 
bjälklagsanslutningar(källare-, mellan- och takanslutningar), fönstersmygar, 
balkonginfästningar. Där anslutningar och infästningar har gjorts för vilken 
byggnadsdel den gränsar mot. Olika köldbryggor har t.ex. ritats upp för fönstersmygar 
som angränsar mot tegelvägg, utfackningsvägg och balkongvägg. 
 
Något som bidragit till skillnaden i energiprestanda är nog att de köldbryggor som 
ritats upp i VIP Energy är bättre än vad de egentligen är. Eftersom köldbryggorna inte 
kan ses på plats har endast spekulationer och antaganden lett till utformandet av 
köldbryggorna. Sen finns det flera andra köldbryggor som, på grund av dess 
komplexitet, inte kunnat modelleras upp i VIP Energy som t.ex. vindsluckor, 
brandfönster, gångväg på vind, betongpelare som går vertikalt genom byggnaden. Se 
bilaga 11.1.1 Väggkonstruktioner för modellerade köldbryggor och dess 
värmegenomströmning. 

7.7 Balkonganslutning 
Balkonganslutningar bör vara en stor köldbrygga med påtagliga effekter. Efter 
modellerande av balkong med genomgående armering och expanderande kork som 
skikt mellan ute och innemiljö gav det inga större skillnader i VIP Energy. Vilket inte 
verkar trovärdigt men efter mycket modellerande fram och tillbaka och genom 
konsultation med handledare och lärare på universitetet har något annorlunda resultat 
dessvärre inte uppnåtts. 

7.8 Lufttäthet/luftläckage 
Det är svårt att i VIP Energy återskapa allt luftläckage från diverse installationer, 
infästningar och konstruktioner. I och med att det är en gammal byggnad kan det 
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tänkas att ett högre luftläckage borde använts. Vid beräkningar har programmets 
redan angivna standardvärden använts. 0.1-0,8 l/s, m2 beroende på byggnadsdel. 

7.9 Fönsterdrevning 
Som vicevärden Carina Nordh på Stocken förklarade kan drevningen vara väldigt 
dålig på vissa ställen. Är det så illa som befarat kan en genomgång och förbättring av 
fönsterdrevningen ge en stor skillnad.. Bättre inomhusklimat, jämnare temperaturer 
och lägre energianvändning. 

7.10 Brukar beteende 
En brukares beteende kan ha stor inverkan på energiförbrukningen i en bostad. 
Boende som väljer att vädra ofta för att justera temperaturer eller bara för att få bort 
dålig lukt ger detta en ökad energianvändning. Något som kunde förhindras om 
person i fråga endast hade justerat sin värmekälla. Stor skillnad ges även om boende 
väljer att vrida upp temperaturen från 21 till 22-23 grader för att få för dem ett 
behagligt inneklimat. 
 
Närvarotid kan ha stor betydelse. Eftersom värmetillskottet från personer som vistas i 
bostaden bidrar ganska mycket är det viktigt att ta med detta vid beräkningar. Enligt 
vicevärden Carina Nordh har vissa boende valt att endast vistas i sina lägenheter 
under hösten och vintern. Där sommaren spenderas i sina sommarstugor eller dylikt. 
Varmvattenanvändningen sjunker men frågan är om de ställer ner sina radiatorer eller 
låter man dem gå som vanligt? Även om sommarhalvåret inte är den mest 
energikrävande tiden på året  kan det göra skillnad. 

7.11 Inglasning av balkonger 
Att man valde att glasa in samtliga balkonger behöver inte haft en bra effekt vad 
gällande energiförbrukning. Inglasningen gör rent byggtekniskt att väggen vid 
balkongen blir mindre utsatt för kyla och väderpåfrestningar i och med att 
inglasningen skapar en ”luftsluss”. Brukarbeteendet kommer här att väga en stor del. I 
normala fall håller man balkongdörren stängd för att inte kyla ner rummet. Nu när 
man har en inglasning finns chansen att brukaren istället vrider upp sin värmetillförsel 
till max för att överkompensera att balkongdörren står öppen. Detta för att få ett 
behagligt klimat på balkongen även om ute temperaturen är låg. Det krävs väldigt 
mycket värmeenergi för att värme upp en balkong med stort sett endast glasväggar. 
 
Inglasningar av balkonger har oftast positiva effekter på energianvändning. 
Inglasningen skapar ett mikroklimat som gör att väggen mot balkongen inte utsetts 
mot uteluften på samma sätt. Det fungerar på samma sett som en entresluss. 

7.12 Hydrofobering 
Många referensobjekt som behandlats med impregnering från NSIAB har alla fått 
energibesparingar. Jag har inte lyckats hitta objekt vars påföljder av åtgärden har varit 
negativa, endast mindre bra resultat. Det finns säkerligen byggnader som inte fått 
några besparingar men mycket har med byggnadens befintliga skick och 
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impregneringens utförande att göra. Viktigt att notera är att just Stenimpregnering C2 
från NSIAB inte har fått under sina 20 år i branschen fått en enda reklamation. 
NSIAB är inte ensamma på marknaden med hydrofobering utan det finns flertalet 
företag etablerade på marknaden. Men enligt andra företag fås en torrare fasad och 
därmed minskad energianvändning. Komsol är även stora inom impregneringar och 
har t.ex. i över 30 år skyddat plattformar i Nordsjön. Metoden har ju använts under 
längre tid så den är beprövad på marknaden. Den behöver nog en extra knuff för att 
komma in på byggmarknaden. 
 

7.13 Val av ytbeklädnad 
Det finns ingen universalbeklädnad som passar alla situationer. Många faktorer måste 
beaktas vid val av ytbeklädnad. Man bör följa en systematisk process för att få ut det 
mest lämpade skiktet. Man kan se processen som fyra huvudmoment.  
 
Krav och önskemål: Här tas visuella punkter upp så som kulörer, strukturer, önskad 
livsläng, underhåll i framtiden men även karaktäristiska aspekter. 
 
Givna förutsättningar: Vart ligger byggnaden, topografi, är byggnaden geografiskt 
utsatt för väderpåfrestningar, tillgängligheten till byggnaden, när skall åtgärder utföras 
med hänsyn till årstider. 
 
Miljö och fuktpåverkan: Markfukt, byggfukt, läckage i byggnaden, hur behandlas fukt 
inifrån. 
 
Konstruktion: Restriktioner på grund av befintlig konstruktion, 
renoveringsmöjligheter i framtiden. 

7.14 Framtida isoleringsmaterial 
Det kommer ständigt ut nya material på marknaden. Men det tar lång tid innan 
materialen får erkännande på marknaden. En ny produkt måste testas under lång tid så 
att man med all rätt vet att den klarar det som sägs och krävs. Ett material som inte 
testats ordentligt men som används kan få förödande konsekvenser. Konsekvenserna 
för byggnaderna kan bli stora fuktskador, korta livslängder och bristande 
konstruktionsegenskaper.  
Det blir även svårt att bedöma ett material när det finns få referensobjekt. 
 
ThermiSol Spaceline 
Utvecklat av ThermiSol är produkten ThermiSol Spaceline ett resultat från NASAs 
forskning. Framgången är ett mycket flexibelt material som på endast 10 mm har en 
lika bra isoleringsförmåga som 30 mm minerallull. Materialet levereras med en 
tjocklek på 10 mm och ett U-värde på 0,014W/mK (ThermiSol 2014) . Dess exklusiva 
egenskaper har gjort att det redan används mycket inom t.ex. bilindustrin, olje- och 
gasindustrin samt vid byggnation och renovering.  
Materialets unika flexibilitet passar det perfekt till isolering av köldbryggor i fasader, 
fönster och dörrar. På grund av dess tunna tjocklek kan det även användas som 
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isolering på insidan utan att markant förminska ytor inomhus. Detta gör materialet 
perfekt lämpat för speciellt äldre byggnader där höga kravs ställs på att bevara den 
befintliga arkitekturen.  
Materialet är dock så pass nytt på marknaden så priset är därefter. Med en kostnad på 
cirka 460 kr/m2 för en isoleringsfilt med en tjocklek på 10mm så är det svårt 
konkurrera med vanliga mineralullsisoleringar som ligger runt 31 kr/m2 för en 
tjocklek på 50mm.  
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8 SLUTSATS 
Energieffektivisering kan vara framtidens viktigaste miljöfråga särskilt på grund av 
alla de hundratusentals fastigheter som läcker onödigt med energi. Det är inte många 
byggnader som idag uppfyller kravet på energiförbrukning på 110 kWh/m2, år. 
Byggnaden som undersökts i den här studien är ingen avvikelse. Denna byggnad är ett 
typexempel på en äldre byggnad med läckande klimatskal och dåligt 
ventilationssystem. Husets köldbryggor är många och svåra att förbättra eftersom det 
uppstår genom dåliga konstruktionslösningar. 
 Att klara EUs nya energidirektiv på en minskning av energianvändning på 20 % är 
svårt att uppnå genom endast förbättring av klimatskalet.  Det är ännu svårare att få de 
åtgärderna att gå med vinst. Åtgärder som berör klimatskalet är ofta stora och 
kostsamma. Energibesparingen som fås är inte alltid stor nog för att under en längre 
tid täcka investeringskostnaderna.  
För att då klara av direktiven måste flera, både stora och mindre, åtgärder göras. En 
ny fasad är en bra säkring inför framtiden men tillsammans med t.ex. ett nytt 
ventilationssystem med återvinning av utgående värme skulle vara en bra investering.  
En relativt billig lösning som hydrofobering kan ge stora vinster och är dessutom 
skonsam mot miljön enligt tillverkaren. Man undviker material med energikrävande 
tillverkning och skadliga ämnen. 

8.1 Förslag till fortsatta studier 
Traditionell tilläggsisolering med tjockputs alternativt fasadskivor är en beprövad 
metod och man vet vad man får. För att hydrofobering skall få en större chans att 
breda ut sig på marknaden krävs fler studier och mer ingående prövningar på 
byggnader med olika förutsättningar för att påvisa dess positiva egenskaper och de 
resultat det kan ge. 
 
Fortsatta studier 

• Göra en mer noggrann djupdykning i det traditionella sättet att tilläggsisolera 
gamla fasader genom att ta reda på flaskhalsar och kostnadshöjande moment. 
Sammanställa och förbättra dessa så att metoden blir mer kostnadseffektiv. 

• Fastställa vad som krävs för en lyckad impregnering. Klimatpåverkan, 
sparsamhet vid applicering av preparat, fasadens förutsättningar. Svårigheter 
runt installationer och andra infästningar. Fullskaliga tester. Ta reda på för 
vilka byggnader som metoden egentligen är lämpad för. Äldre, kulturmärkta 
tegelbyggnader som genom åren tagit mycket stryk kan vara en kandidat. 
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11 BILAGOR 

11.1 INDATA  
Hus 6 

Lägenheter 36 st. 

Våningsplan 4 

Våningshöjd 2.5 m 

Tre trapphus 

Bredd 13m 

Längd 61,8 m 

Höjd 11,13 m 

Använd yta vid beräkning 2 692,7 m2 

 

 

 

 

Färgskalning för värmeflöden 

[W/m2]  

Lägst värmeflöde nederst i skalan och desto högre i färgskalan desto högre 

värmeflöde. För köldbryggorna som modellerats ligger värden runt 0,01- 6 W/m2 
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11.1.1 Väggkonstruktioner 

  
Figur 20 Konstruktion på långsidor 
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120 Tegelfasad 

10-40 Luftspalt 

100 Mineralullsisolering, reglar cc600 
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70 Lättbetong 
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Figur 21 Konstruktion på kortsidor 
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Figur 22 Utfackningsvägg 
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Figur 23 Balkongvägg 
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Figur 24 Bjälklaganslutning  kortsidor och dess 

värmeflöde 

 
Figur 25 Bjälklaganslutning  långsidor och dess 

värmeflöde 

 
Figur 26 Källarbjälklagsanslutning  kortsida och 

dess värmeflöde 
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Figur 27 Källarbjälklagsanslutning långsida och 

dess värmeflöde. 

 
Figur 28 Källarvägg hörn och dess värmeflöde. 

 
Figur 29 Takanslutning långsida och dess 

värmeflöde. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



   
 

5 
 

 
Figur 30 Takanslutning långsida och dess 

värmeflöde. 

 
Figur 31 Utfackningsvägg och dess värmeflöde. 

 
Figur 32 Vägghörn och dess värmeflöde. 
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Figur 33 Fönstersmyg på balkongvägg och dess 

värmeflöde. 

 
Figur 34 Fönstersmyg mot betongvägg(balkong) 

och dess värmeflöde. 

 

 

 

 
Figur 35 Fönstersmyg mot tegel och dess 
värmeflöde. 
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11.1.2 Energi-indata 

Innetemperatur  

 

Använt värde lägsta respektive högsta temperatur vid beräkning 21-27 

Krav på luftväxling, för brukande, främst drifttider och behovsstyrning.  

BBR krav 0,35l/s per m2 vid vistelse. 0,11l/s per m2(Boverkets Byggregler 2012)  

Personvärme, alstrad av brukare. Antal personer och närvarotid för olika brukande 

som medelvärden eller tidsscheman.  

Närvarotid är 14 timmar per person och dygn. Där varje person alstrar 80 W. 

Medelantal person per lägenhet (1,63+2,18) / 2 = 1,9 enligt Sveby. Ett snitt räknat 

med medelstorlek på lägenhet 2,5 ROK. 

1,9x80Wx36lgh = 5472W 

5472W/2476,5m2(lgh-area) = 2,2 W/m2 

14h närvarotid => 14/24 = 0,58 * 2,2 = 1,28 W/m2 

Tappvarmvattenanvändning, per brukare och ev. effekt av individuell mätning.  

Enligt energideklaration 363 135 kW per år, för hela föreningen. 180st lgh totalt 

W/lgh 

(363125 / (180 * 8760)) * 1000 = 230, 3 W/lgh 

W/m2 

(230,3 W * 36 lgh )/ 2476,5m2 = 3,35 W/m2 

Fastighetsel (Drift el)  

9,5 kWh/m2(A-temp) enligt energideklaration 2008. 70 % kan anses tillgodogöras 

som internvärme. 

Extern 

30 % av den totala fastighetselen W/m2 ligger på extern 
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(166020 kWh / (17472 * 8760)) * 1000 = 1,08 W/m2 

0,3*1,08 = 0,324 W/m2 

Till rumsluft 

70 % av den totala fastighetselen W/m2 går till rumsluften 

0,7*1,08 = 0,756 W/m2 

Verksamhetsel, (inkl. processel och processkyla för lokaler av olika slag), 

medelvärden alternativt tidsscheman. 

Övrig elanvändning enligt energideklarationen är 81800 kWh. EXTERNT 100% 

(81800*1000)/ (17472*8760) = 0,534… W/m2 

Tillskott externt från hushållsenergi.  

66142*1000/(8760*2476) = 3.05 W/m2 

3,05*0,3 = 0,915 W/m2 

0,915+0,534 = 1,45W/m2 

Till Rumsluft 

0,7*3,05=2,13W/m2 

Värmesystem 

El-effekt cirkulationsfläktar/pumpar 

Radpump = 0,85kW 

VVC-pump = 0,07kW 

0,85+0,07 = 0,920 = 920 W 

 

Luftflöden 

Fläkt1 391Pa, 35,6 % verkningsgrad med luftflöde på 269 l/s. 

Fläkt2 392 Pa, 22 % verkningsgrad med luftflöde på 253 l/s. 

Fläkt3 390 Pa, 32 % verkningsgrad med luftflöde på 361 l/s. 

Fläkt4 393 Pa, 18.7 % verkningsgrad med luftflöde på 190 l/s. 

 

Luftläckage 

Luftläckage är enligt standard för VIP Energy. Otäthetsfaktor på 0,1-0,8 l/s, m2 

beroende på vilken byggnadsdel. 
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11.1.3 Konstruktions-indata 

Byggnadsdata [m] 
Bredd 13 
Höjd 11,13 
Längd 61,8 
Våningar+käll 4 
Källarhöjd 2,95 
Våningshöjd 2,5 

 
 
Areor [m2] Totalt Norr Söder Öster Väster 
Omsl. area 1665,048 144,69 144,69 687,834 687,834 
Källarvägg 404,462 34,0805 34,0805 168,1505 168,1505 
Yttervägg    219,375 178,3362 
Gavelvägg  48,75444 68,84644   
Balkongvägg    9,33 99,3696 
Utf. Vägg  12,3  81,384  
Takbjälkl. 803,4     
Källarbjälkl. 803,4     
Mellanbjälkl. 1606,8     
Grund 803,4     

 
 
Areor [m2] Totalt Norr Söder Öster Väster 
Fönster F1  5,328 5,328 85,248 42,624 
Fönster F2  7,56 0 7,56 60,48 
Fönster F3  2,94 0 2,94 23,52 
Fönster FD   2,94 0 2,94 23,52 
Total F-area  18,768 5,328 98,688 150,144 
Dörr FD  5,52 0 5,52 44,16 

 
 
Köldbryggor [m] Nordöst Sydost Sydväst Nordväst 
Ytterhörn 8,18 8,18 8,18 8,18 
Ytterhörn kä. 2,95 2,95 2,95 2,95 
 Norr Söder Öster Väster 
Källarbjälklag 13 13 61,8 61,8 
Mellanbjälkl. 26 26 123,6 123,6 
Takbjälklag 13 13 61,8 61,8 
Smyg mot teg. 16,08 16,08 117,6 128,64 
Smyg mot utf. 15  139,68  
Smyg mot btg. 11,1   156 
Smyg mot ba.v.  15 120 
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Subtrahering av köldbryggor   
 Norr Söder Öster Väster 
Ytterhörn tegel 4,22906 4,22906 2,9857 2,9857 
Ytterhörn källare 1,7995 1,7995 1,7995 1,7995 
Mellanbjlk. Tegel 11,364 15,6 44,9448 37,872 
Takhörn ansl. 8,19 8,19 14,736 12,624 
Källarbjlk.Gavel/YV 3,788 5,2 24,72 12,624 
Källarbjlk. Källarv. 2,47 2,47 12,36 12,36 
Smyg tegel 3,216 3,216 23,52 25,728 
Smyg utfackningsv. 3  27,936  
Smyg balkongvä.  3 24 
 
 
Balkongdata [m]  Utfackningsv. 
Djup 1,45  Längd 3,53 
Längd 3,78  höjd 1,2 
Antal 24    

 
Garage [m]   [m2] 
höjd 2,08  Area 4,8048 
bredd 2,31  Antal 11 
U-värde 1    

 
Fönster höjd bredd Antal [st] Norr Söder Öster Väster 
[mm]        
Fönster F1 1,48 1,2  3 3 48 24 
Fönster F2 1,4 1,8  3  3 24 
Fönster F3 1,4 0,7  3  3 24 
Fönster FD 2,3 0,8  3  3 24 

 


